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Opfølgning Landslejr 2016 
 

Baggrund 
 
Landsmødet 2012 beslutter, at der skal sættes et særskilt fokus på opfølgning på landslejren. Derfor 
nedsætter Hovedbestyrelsen en opfølgningsgruppe, der får til opgave at følge landslejren på udvalgte 
punkter. Opgaven er at sikre, at inspiration og oplevelser fra landslejren kan overføres og fastholdes i det 
efterfølgende kredsarbejde. Det er en selvstændig opgave. Dét var opdraget fra landsmødet 2012 – det er 
længe siden, og der er rendt en del kildevand igennem Legens kilde siden, forstået på den måde, at når der i 
flere led bliver samarbejdet om at skabe sammenhæng mellem forbund og landslejr, så bliver sådan en 
opfølgning på nogle måder vigtig og på andre måder helt overflødig. 
Det har vist sig gennem arbejdet, at det kan være interessant nok at trække sig tilbage og undervejs se en 
landslejr blive til samtidig med, at det har været helt afgørende for at landslejrens arbejde kan videreføres i 
kredsene, at det ikke kun har været en betragtningsopgave, men har være en løbende proces i praksis. Derfor 
er flere af konklusionerne implementeres i FDFs daglige arbejde, når det faldt naturligt. 
 
Indstilling 
 
HB bedes tage rapporten til efterretning. På HB-mødet vil der være et oplæg med fremhævning af væsentlige 
konklusioner, og der vil være mulighed for at spørge ind til resultaterne samt en kort drøftelse af dem. 
Hvordan der skal evalueres og følges op på næste landslejr bør tages med tidligt ind i planen for planlægning 
af næste landslejr 2021. 
 
Ideen 
 
Der forelægger nu en rapport, der har observeret og analyseret FDF på fire punkter: 
Ambition – her med fokus på leg og relationer, fordi det også indgik i landslejrens principper 
Frivillighed – som en fortsættelse af drøftelser i HB og stab 
Udvalgsarbejde – her med fokus på at give næste års udvikling af udvalg gode råd og erfaringer med på vejen 
Fastholdelse af medlemmer – som følge af hele vækst, ikke vækst-debatter og fokus på gennemstrømning og 
fastholdelse af medlemmer i FDF. 
 
Tidsplan 
 
Efter behandling på HB-mødet forventes det, at handlingsplanspunktet fra 2012 er afsluttet. 
 
Bilag 
 
Opfølgningsrapport landslejr 2016 
Rapporten, som er bilaget til dette punkt. Læs denne først for at være klar til dette punkt. 
 
Forskningsrapport: Legestationerne på landslejr 2016 
Rapporten, som Installationsudvalget fik lavet i forbindelse med legestationerne. Den er til dem, der har ekstra 
lyst og tid til at sætte sig ind i sproget omkring leg i forhold til det, som vi fik afprøvet ved legestationerne på 
landslejren, og som helt sikker kan indgå i udviklingsmålet 2017-2018 om legen som frirum. Denne indgår 
ikke direkte som materiale til punktet, men er hermed distribueret til HB. 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
x Orienteringsbilag (O)       
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       



Opfølgningsrapport
FDF Landslejr 2016

En helt almindelig dag på FDFs landslejr. Hvad skete der lige? 
Et barn og en voksen spiller basketball – eller den voksne er som 
en hund i et spil kegler, eller de opfinder en ny leg med spande 
bolde, kroket og basket. De har det sjovt. De har det bare sjovt. 
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Opfølgning på FDFs landslejr med fokus på 4 områder

Forord

Landsmødet 2012 beslutter, at der skal sættes et særskilt fokus på op-
følgning på landslejren. Derfor nedsætter Hovedbestyrelsen en opfølg-
ningsgruppe, der får til opgave at følge landslejren på udvalgte punkter. 
Opgaven er at sikre, at inspiration og oplevelser fra landslejren kan over-
føres og fastholdes i det efterfølgende kredsarbejde. Det er en selvstæn-
dig opgave. Dét var opdraget fra landsmødet 2012 – det er længe siden, 
og der er rendt en del kildevand igennem Legens kilde siden, forstået på 
den måde, at når der i flere led bliver samarbejdet om at skabe sammen-
hæng mellem forbund og landslejr, så bliver sådan en opfølgning på 
nogle måder vigtig og på andre måder helt overflødig.

Det har vist sig gennem arbejdet, at det kan være interessant nok at 
trække sig tilbage og undervejs se en landslejr blive til samtidig med, at 
det har været helt afgørende for at landslejrens arbejde kan videreføres 
i kredsene, at det ikke kun har været en betragtningsopgave, men har 
være en løbende proces i praksis.

STYRING OG LEDELSE AF OPFØLGNING
Ved ansættelse af Morten Krogsgaard, landslejrchef har der fra start væ-
ret talt om og aftalt, at landslejrchefen både skulle indgå i forbundets 
ledergruppe og dermed daglige ledelse. Derudover har mål om syner-
gieffekt, forbindelser mellem organisatoriske led og enkeltpersoner, 
samarbejde og udvikling mellem landslejren og forbundet været tænkt 
med fra start ved at udviklingschef og landslejrchef skulle arbejde tæt 
sammen. Det resulterede i fælles kontor med sparring, koordinering, 
udvikling og fælles drøftelser af, hvordan landslejren er en integreret del 
af forbundet, og hvordan tiltag det ene og det andet sted kan styrke FDF 
generelt og fastholdes. 

Eksempler på, at dette samarbejde og andre koordinerede 
 hand linger skete løbende:
• Koordinering af udvalg til landslejren og forbundets udvalg. Der har 

været arbejdet med 3 modeller for, hvordan udvalg til landslejren 
kunne køre afhængigt af, hvordan FDFs generelle udvalg skal arbejde.

• Fælles tema i ambitionen om leg. Dette er lejrens tema, men det 
rækker langt længere ind i forbundets udvikling. Der er samarbejdet 
om fondsansøgning og program for lejren.

• Henvendelser til enten forbundet eller landslejren, hvor henvendelsen 
er koordineret – fx fra Sløjdlærerforeningen og fra en jubilæumsgrup-
pe for M&L 100 år.

• Ressource-syn – hvordan bruger vi FDFs organisation, brug af ansatte 
og eksempelvis opfordring af frivillige.

• Drøftelse af udvalget, der arbejder med landslejrens forberedelse og 
hjemkomst – Forankrings-udvalget. Afklaring af opgaver i dét udvalg.

• Fælles organisering og kommunikation til landsdelsledelserne om 
deres rolle på landslejren – juni 2015

• Drøftelser om, hvordan forbundet bliver synligt på LL-kursus og på 
landslejren

• Tæt kontakt til landsdelsledelser og kredsteam på opgaven med 
dannelse af landsbyer og opfordring af borgmestre.

• Fælles udarbejdelse af handlingsplan for Fællesskab og relationer i FDF
• Landslejrchefen deltager på to kredsteammøder med forbundssekre-

tærerne
• Koordinering af statusspørgsmål til udvalgsformænd januar 2016
• Koordinering af besøg på fortræningsweekends mellem kredsteam 

og LLU marts 2016
• Afslutning af LLU – udviklingschefen deltager på en del af evaluering 

med LLU
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EN OPFØLGNINGSGRUPPE FØLGER LANDSLEJREN TÆT, SAM-
LER OP OG PEGER FREMAD
Opfølgningsgruppen bliver tidligt i landslejrforberedelserne nedsat med 
en stabsansat, et HB-medlem og udviklingschefen. Herefter begynder 
opfølgningsgruppen at følge forberedelserne og forbereder selv, hvilke 
emner, som forbundet kan lære af under planlægning. Gruppen drøfter 
og beslutter også hvilke metoder de vil bruge til dette, og hvem der 
undervejs skal inddrages. Læringsemner kunne være: Hvordan holder 
vi gode udvalgsmøder i FDF, Hvordan leder man et godt netværk? Hvad 
gør det ved medlemmerne at de får nye relationer på tværs af kredse? 
Hvordan har ambitionen det? Etc.

Staben og landsdelsledelser inddrages dernæst i arbejdet med at un-
dersøge, hvad der på selve lejren skal samles op. På lejren har opfølg-
ningsgruppen ansvaret for at vælge centrale undersøgelsesemner ud, 
der kan pege frem i FDF.

Målet var, at opfølgningsgruppen skulle pege på områder efter lejren, 
der med fordel kan implementeres i FDF. Opfølgningsgruppen kan kom-
me med bud på implementeringen af disse områder.

I det oprindelige opdrag fra landsmødet i 2012 var der også, at op-
følgningsgruppen skulle se på: ”Gode oplevelser for dem, der ikke er på 
landslejr”. Det blev lagt ud til en arbejdsgruppe at lave et sommerlejrma-
teriale og en Sille-og-Sigurdbog, der handlede om venskab, relationer 
og fællesskab. Dette kom til at være en del af FDFs udviklingsmål om 
Fællesskab og relationer også. I januar 2016 udkom sommerlejrmateri-
alet: ”Når bare vi hjælpes ad” og i maj 2016 udkom Sille-og-Sigurd-bog.

Derudover havde staben en drøftelse på stabsmødet i april 2015 af, 
hvordan vi i FDF kan fastholde medlemmer, der ikke skal på landslejr- 
både de kredse, ledere og enkelt medlemmer, der ikke bliver tilmeldt, 
men i sær gruppen af puslinge-tumlinge, der ikke er landslejrens mål-
gruppe.

DE 4 FOKUSPUNKTER
Opfølgningsgruppen fulgte FDFs generelle udvikling og debatter samt 
landslejrens planlægning og valgte 4 fokuspunkter, der skulle følges 
op på:

AMBITIONEN
FRIVILLIGEHED
UDVALGSARBEJDE – ORGANISATORISKE LED
FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER OG NYE MEDLEMMER

Det er de fire punkter, denne rapport handler om.
Opfølgningsgruppens metoder har været kvalitative interviews inden 
lejren med udvalgsformænd og landslejrchef, observationer, fotos og 
video på lejren set igennem børn, ledere, borgmestre og eksternes 
perspektiv samt raftebordssamtaler/lederuddannelse/refleksioner med 
lederflokke på lejren.

De 4 fokuspunkter er selvstændige afsnit, hvor der i hvert afsnit er 
beskrevet perspektiver for FDF på de fire områder.

Hovedbestyrelsen er underrettet undervejs på HB-møder om opfølg-
ningsgruppens valg af fokuspunkter.

Foto Thomas Heie Nielsen
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1. Ambition Side

1.1. Indledning

1.2 Billeder af relationer

1.3 Billeder af leg

1.4 Interviews og citater af børn

1.5 Interviews og citater af voksne

1.6 Børn fortæller FDF

1.7 Voksne fortæller FDF

1.8 Opsummering og perspektiver

2. Frivillighed

2.1 Indledning

2.2 Hvad har landslejren gjort for at skabe ejerskab?

2.3 Ledelse: græsrodsarbejde eller topstyret?

2.4 Hvordan modtog LLU ideer?

2.5 Hvad fremmer det frivillige engagement

2.6 Perspektiver i forhold til arbejdet i forbundet generelt

3. Udvalgsarbejde – organisatoriske led

3.1  Indledning

3.2 At starte udvalg op

3.3 Arbejdet i udvalgene – mål, ønsker og fokusområder

3.4 Det gode udvalgsmiljø

3.5 Perspektiver i forhold til arbejdet i forbundet generelt

4. Fastholdelse af medlemmer og nye medlemmer.

4.1. Indledning 

4.2. Kredsene noter

4.2.1. Hvilken inspiration giver landslejren os til at fastholde medlemmer

4.2.2. Hvad motiverer ledere og børn i det kommende år?

4.2.3. Hvad er kredsen fælles fortælling for næste sæson?

4.2.4. Skal der tages et nyt initiativ

4.3. Tematisering af kredsenes noter

4.4 Opsummering

4.5. Diskussion

4.6. Perspektiver i forhold til arbejdet i forbundet generelt

5. Afrunding

Indhold

Kolofon

Opfølgningsrapport er udarbejdet af FDFs opfølgningsgruppe:
Lars Pedersen, hovedbestyrelsesmedlem, Lasse Nicky Nybo, forbundssekretær, Bitten Schjødt Kjær, udviklingschef, 
Fotos Privat, Thomas Heie Nielsen, Christian Nesgaard Layout Morten Haake
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1. Ambitionen

1.1. INDLEDNING
Landsmødet 2014 beslutter en ny ambition: FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Dette skal ske gennem 4 områder: Relationer, tro, 
leg og samfundsengagement. Imens de første tiltag for at udbrede ambitionen bliver taget, så ruller planlægningen for landslejren. Arbejdet med 
ambitionen kommer altså til at være en dynamisk vekselvirkning i landsforbundet. FDF landslejr 2016 formulerer principper og sammenlignet med 
ambitionen, så er det tydeligst, at relationer og leg er med i de bærende principper for landslejren, og derfor vælger opfølgningsgruppen disse to 
undersøgelsesområder. Tidligt i processen bliver disse undersøgelsesspørgsmål formuleret:

Hvordan går det med at implementere ambitionen?
Hvordan har de to områder Leg og Relationer i ambitionen det på landslejren?
Hvilke udviklingspotentialer har de to områder for FDF i fremtiden efter en landslejr?

På landslejren bliver der taget billeder af relationer, leg – både fri leg og struktureret leg, og opfølgningsgruppen laver interviews, der stiller skarpt 
på, hvordan både børn og voksne oplever relationer og leg. 
I det følgende ses udpluk af fotos fra observationsture og citater fra interviews. Ud fra det samlede materiale beskrives hvad det er henholdsvis børn 
fortæller os og hvad voksne fortæller os. Til sidst bringes fremtidige perspektiver frem.
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1.2 Billeder af relationer
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1.3 Billeder af fri leg 
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1.3 Billeder af struktureret leg
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1.4. INTERVIEWS OG CITATER AF BØRN
Leg
”Leg er hvor man har det sjovt og hvor man ikke går rundt alene, men 
hvor man hygger sig med dem man går sammen med”. - Nikoline

”Siesta er leg for mig, for der kan man lege, hvad man har lyst til og skal 
ikke følge, hvad de voksne siger, men bare kan lege” – Nanna

”De fleste smiler og alle leger” – Gustav og Jonas

Relationer
” Nu har jeg gået i mange kredse, alle dem F8ére og alle dem jeg møder 
her på landslejren, dem snakker jeg med, så kan jeg snakke med dem i 
10 minutter uden at blive uvenner eller diskutere eller noget så kører det 
bare”. - Nikoline

”Min leder Matilde, hvor jeg spurgte om noget, jeg ikke engang kan hu-
ske hvad var, så sagde hun jeg kunne fortælle hende alt fra himmel til 
jord, og det var rart bare at komme og snakke om personligt og ikke 
personligt alle ting.

1.5 INTERVIEWS OG CITATER AF VOKSNE
Hvad tror du det gør for FDF at fokusere på leg og relationer?
”De fleste mennesker ved man taler om”. – Legeforsker Helle Skovbjerg

”Der var en situation jeg ikke kunne tage billede af, hvor en hel gruppe 
børn råbte vi vil have det sjovt, vi vil have det sjovt. Jeg ser ofte at børn 
indtager legen med larm, og at voksne ofte beder dem lege ordentlig, 
hvis de larmer for meget. Og det der med at råbe noget vi vil have det 
sjovt i kor, det var bare en måde at indtage legerummet på og sige det 
er os der bestemmer og så gøre krav på, at vi vil også bestemme, og et 
grineflip bliver bare nødt til at vente på indtil det holder op, og det bliver 
nødt til at vare ud”. - Legeforsker Helle Skovbjerg

”Når de ting vi skal lave bliver gjort til en leg, og det er lige meget om vi 
bliver færdig kl 1 eller kl halv to, fordi vi har det sjovt med opvasken, og 
at man må lege med vandet der løber ned af bordet – det får man aldrig 
lov til derhjemme.” – Inger, Borgmester

”Det jeg ser i praksisformer, i Legedatabasen og det er jo kendskab til 
praksisformer, som gør at du har et stort repertoire, for har du ikke det 
bliver du ikke en god leger…”
”… I FDF, der giver man børnene et rum for at komme og blive en god 
leger. Det vil sige et sted hvor man kan mødes og øve sig sammen med 
andre, for det er en vigtig ting at være en del af. Det er vigtigt, at man har 
nogen at øve sig med, for øvning og mestring betyder enormt meget for 
at kunne udføre en god gemmeleg, en god fangeleg, en ny fanger eller 
en ny i fangeleg vil være tilbøjelig til at løbe rigtig langt væk hele tiden. 
Hvor den gode leger, løber jo rigtig tæt på og er lige ved at blive fanget, 
og leger med det der med at være lige ved at blive fanget. Den slags me-
string er enormt vigtigt og sådan er det jo for alle lege. Det er centralt for 
at kunne gøre børn til gode leger, det er at skabe et rum til det, hvor de 
kan øve sig sammen med andre” – Legeforsker Helle Skovbjerg.

”Legen er basen for meget af det vi gør -  mere end der er med reb og 
rafter osv. Vi går meget op i det skal være hyggeligt og sjovt at være til 
FDF. Alle skal kunne have det sjovt.  – Anders, leder FDF Harboøre

”Midt i opvasken begyndte en gruppe piger at klatre i opbygningen af 
det køkken de var i for at komme ud af den situation, der måske var lidt 
triviel eller kedelig. Det var efter indfaldsmetoden, hvor en startede og 
de andre fulgte trop og klatrede op, og de fik i hvert fald ikke vasket op.” 
– Legeforsker Helle Skovbjerg.

”Det giver inspiration til at gå hjem og lege noget mere, på nye måder, 
og tage legen med flere steder end man normalt vil gøre, så det ikke bare 
er separat -  nu tager vi 10 minutter til at lege – men at vi kan lege hele 
tiden, i det praktiske, i oprydningen.” – Pia, Borgmester 

”Alle skal kunne rummes, og det er de voksne, der skal sørge for at børne-
ne ligesom får den indstilling, for det nytter ikke at det kun er de voksne, 
der har den” - Alice, Leder FDF Bøvling.

”Jeg var ude til en raftebordssamtale, og det blev bare mere og mere 
hudløst, der i mørket tæt rundt om bordet, og det var fantastisk, hvor jeg 
tænkte, at det her ville du ikke have fortalt, hvis vi ikke var i den her tætte 
(lejr)stemning…Det gælder børn og ledere. tingene går langsommere og 
det tager en halv time at gå på toilet.” – Inger, Borgmester

1.6 BØRN FORTÆLLER FDF
Ud fra de fotos, som børnene har taget af deres observationer af leg og 
relationer samt ud fra deres citater fra videointerview, fortæller de os 
noget om, hvad FDF er for dem i forhold til leg og relationer. Det er her, 
hvor vi får et bud på, om ambitionen lever på landslejren og i forbundet. 
Det er ikke alle fotos og citater, der er taget med her. 

Leg er hvor man har det sjovt
Børnene har det godt, når leg fylder en lejr. De lægger mærke til, at 
både børn og voksne smiler, at der næsten altid er mulighed for at være 
med i en leg. Hvis der bliver for mange regler og rammer, så udfylder de 
eventuelle kedelige situationer med leg – de finder selv på at gøre det 
sjovere. De peger også på, at legen gør, at man ikke føler sig så alene.

Kan der være for meget voksenorganiseret leg?
Overordnet set efterspørger børnene frihed og frirum til at gå sammen 
med vennerne ud og opdage lejrens spændende steder og særligt andre 
børn.

Det er værd at overveje, hvorvidt lederne ser sig selv som legestartere 
eller de bare er dem, der skal holde fast i rammer og program.

Tid nok til børnefælleskab
Børnefællesskabet efterspørger på landslejren tid alene uden voksne, 
så ”man kan lege hvad man har lyst til og ikke bare skal følge hvad de 
voksne siger”.

Børn er i høj grad rundet af skolelogikker, så når der er pause er der 
tid til leg – og modsat, når de voksne går på er det undervisning eller 
aktivitet og ikke leg. 

Den hurtige relation er en leg
Det er en leg i sig selv at gå rundt – med andre børn -  og hygge sig. 
Det er der, hvor det bare ”kører og jeg bare kan snakke med dem, som 
jeg møder fra andre kredse i 10 minutter”.
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Relation mellem barn og ledere
Børnene er glade for, når de ved, at de kan gå til de voksne med tanker, 
bekymringer og brug for hjælp. De lader til at have brug for den tyde-
lighed hos de voksne om, at det er ok at komme, hvis man har brug for 
en voksen leder til enten at lægge øre til eller til at hjælpe konkret med 
noget. Der er et enkelt citat i interviewene, der kan bekymre. Et barn 
siger, at hun har en leder, som hun kommer hjemme hos, og at lederen 
kalder hende for lillesøster. Det kan være svært at afkode, hvad der 
ligger i den relation, men det er en potentiel usund relation. Det er et 
opmærksomhedspunkt i forhold til samværsregler i kredsene.

1.7 VOKSNE FORTÆLLER FDF
Leg og relationer giver sprog for praksis
De voksne er gode til at fange situationer med leg og relationer. De kan 
nemt sætte ord på, og synes, at både leg og relationer er en afgørende 
del af det at være FDFer. De tænker alle, at det er en del af vores praksis. 
Ved at observere legen og relationerne på fototur og ved at blive inter-
viewet får de voksne meget hurtigt ord for praksis. Dermed giver fokus 
på leg og relationer også sprog for praksis. Det skaber en stolthed i de 
svar, som de voksne giver. 

Børnene skal være medbestemmende
Det står helt klar for den legeforsker, som vi interviewer, at børnene bli-
ver mere og skal være medbestemmende på en lejr. Hun mener, at ved at 
børnene indtager legerummet, og at der samtidig er givet plads til leg, 
så får deres måde at være med til at skabe en lejr på langt større værdi. 
Det er ikke medbestemmende i den forstand, at de planlægger, hvad der 
skal ske, men at de kommer til at mestre at være en god leger. Det kom 
for alvor til udtryk, hvor en stor flok af børn stod og råbte: Vi vil ha’ det 
sjovt, vi vil ha’ det sjovt. Her ville børnene have indflydelse på, hvad der 
skulle ske, når de var sammen. De prøvede at råbe de voksne op.

Tid til frirummet
De fleste voksne tog billeder på observationsturene af børn, der i det 
nære, sammen med en eller to andre gik og sludrede, gik på opdagelse, 
fandt på ny leg og bare var til. De voksne sagde med tydelig stemme, 
at FDF skal huske at give plads til frirummet. Det er der, hvor de gode 
relationer opstår, og hvor børn er frie til at skabe venskaber og opfinde 
ting på deres egne præmisser. 

Alle skal have det sjovt
I snakken om relationer og leg er det tydeligt, at de voksne siger, at vi 
skal holde fast i, at der er plads til alle. En leder siger, at de voksne i FDF 
skal påtage sig det ansvar, at legen er til stede, at alle kan skabe gode 
relationer; at alle kan rummes. Hun peger på, at det er det, vi skal give 
børnene. Vi skal vise dem, skabe rum for dem til at kunne lege godt, til 
at kunne være sammen i fællesskabet.

Relationer giver nærvær
De fleste fotos, der er taget af de voksne, er børn i nærvær med hinan-
den eller med en voksen. De sætter stort set lighedstegn mellem relati-
oner og nærvær. På billederne kan man se, at der er følgeskab, som en 
vigtig del af relationer – altså når det nu er et spontant samvær, så føl-
ger vi efter hinanden og ser, hvad der opstår undervejs. Følgeskabet er 
sammen med tillid en af de bærende ting i forhold til at relationer giver 
nærvær. Der er en høj grad af tillid til at kunne være i det nære selvom 
man er på en stor lejr. Nærværet sætter enten tiden i stå eller glemmer 
for en stund kravene og tiden. 

1.8 OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING
Ambitionen i forhold til leg og relationer lever i bedste velgående. Bør-
nene er klar til at leg og relationer er helt bærende samværsformer i 
både fri tid og struktureret tid. De voksne skal nok arbejde lidt hårdere 
for at prioritere det. De voksne ser rigtig stor værdi i at lade leg fylde på 
mange planer, og det er en naturlig del af vores FDF-identitet, men der 
er brug for at holde fast i det, så det også sker på vores lejre.
Børnene mener at leg og relationer hører sammen – det er i frirummet, 
at du leger mere og at du får bedre relationer. De elsker, når de selv er 
med til at opbygge relationer.
De voksne har refleksioner over, at der skal noget mere til for at vi er 
bevidste om, hvad legen kan og hvordan vi planlægger det sådan, at der 
bliver plads til leg. 

Diskussion:
Mangler lederne nogen at spejle sig i for at holde fast i fri leg, i gode 
relationer mellem børn?
Hvordan kan vi lave møder, hvor børn har tid til at skabe relationer?
Hvad er den nærværende voksne i FDF? 

FDF kan med fordel:
• Bruge mere tid på lederskoler og lederuddannelse på at lære 

lederne at skabe frirummet til møder og på lejre
• Redefinere hvad det gode sommerlejr-program er
• Give de voksne i FDF mere sprog for leg og relationer.
• Lave aktiviteter, hvor børnene er medbestemmende.

2 Frivillighed

2.1 INDLEDNING
Dette afsnit er skrevet på baggrund af interview med tre repræsentative 
udvalgsformænd for landslejrens udvalg og interview med landslejrche-
fen. Der er forsøgt at beskrive, hvordan landslejren med både princippet 
om ejerskab og lederskab har arbejdet med frivillighed, men også hvor-
dan det er oplevet hos både udvalgene og LLU. Kan det så sige noget 
om frivillighed generelt i FDF? Det tror vi, at det kan, da der undervejs i 
interviewene helt automatisk bliver sammenlignet med oplevelser i for-
bundet generelt, og der bliver også givet råd til fremtiden. 

I dette afsnit trækker vi emner frem omkring:
Ejerskab
Ledelse
Det frivillige engagement
Perspektivering i forhold til arbejdet i forbundet generelt
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2.2 HVAD HAR LANDSLEJREN GJORT FOR AT SKABE 
 EJERSKAB?
”Relationer og resultater går hånd i hånd, og det er noget af det, der gør, 
at man har lyst til at være med.”

Udvalgsformændene siger, at der er flere ting, der gør at de føler 
ejerskab og har lyst til at lave landslejr:
• Det at arbejde med en stor opgave
• At kunne skrive opgaven på sin LinkedIn-profil
• Udvalgsmedlemmerne siger, at de gerne vil gøre noget på forbun-

dets vegne
• At vide, at man arbejder MED på en strategi
• At kunne gribe ting, der ikke lige står i den store masterplan
• At der er en mening med de opgaver, der skal løses i udvalget
• At man får lov til både at fokusere på de gode relationer i udvalget 

og de resultater der nås
• At hjælpe hinanden mellem ledelse og udvalg at tragte til, så der 

skabes en fællesforståelse af, hvad der er aftalt

De er meget enige i, at princippet for lejren om lederskab og ejerskab 
har betydet rigtig meget for dem og deres måde at arbejde med udvalg 
på. De har tænkt på hele vejen igennem over, hvordan de skulle lede 
udvalgene, så udvalgsmedlemmerne også fik ejerskab og lyst til at blive 
hele vejen igennem. De har haft meget forskellige indgange til at lede et 
udvalg. Selvom deres måde at opfordre udvalg på har været så forskelli-
ge, så er deres tanker om ejerskab meget ens. 

Landslejrudvalget har gjort sig en del tanker omkring lederskab og 
ejerskabet inden princippet blev et princip og undervejs i samarbejdet 
med udvalgene. 

”Det handler om, som alt andet, når man er en stor organisation, at sige 
hvilke ting er lagt fast, og at der derudover kan være et væld af mulighe-
der, der endnu ikke er lagt fast.”

Der er gjort en del for at der var tæt kontakt mellem udvalg og deres 
kontaktperson i LLU. Det var i dette led, hvor der skulle følges op og tales 
om, hvor var vi på vej hen. Der var mange forventningsafstemninger 
undervejs. For at et ejerskab skulle lykkes var det også et krav fra lands-
lejrledelsen, at sende det signal, at udvalgene ikke måtte gemme sig, 
men komme frem med det, der var brug for at få svar på. 

Ejerskabet i LLU har været vigtigt fra starten:
”Det er vigtigt i mit lederskab, at der er et ’vi’ – det har egentlig været 
vigtigt fra starten. Jeg opfordrede ikke LLU til at løse en specifik opgave, 
men opfordrede dem til en fælles forståelse af, at det er ’os’ der er ledel-
sen.”

For at ejerskabet skulle lykkes var det en grundtanke fra starten hos 
landslejrchefen, at enhver beslutning, der træffes i yderste led er en god 
beslutning, også når lejren gik i gang. Enhver beslutning en udvalgsfor-
mand føler sig rustet til at tage, det er en god beslutning. 

En god læring for landslejrchefen har været, at når man sætter en 
bevægelse og et stort projekt i søen, der handler om at skabe ejerskab, 
så skal man også efterse, hvilket sprog og signaler, man sender. I starten 
brugte landslejrchefen meget ordet ’sikre’ – det er en helt normalt termi-
nologi i ledelse, men det lægger sig også op ad en kontrolforanstaltning, 
som landslejren ikke var præget af – eller som ikke var hensigten med 
princippet ejerskab. Derfor blev ordet ’sikre’ også nedtonet efterhånden.

”Forskelligheden og ejerskabet har det til fælles, at hvis man vil give 
plads for forskelligheden, så må man også prøve at bryde lidt ned for 
ensartetheden….hvis man vil have noget til at være meget ens, så bliver 
der jo mindre og mindre plads til forskelligheden.”

Derfor lavede LLU også nogle strukturer, der skulle styrke ejerskabet, ikke 
bare i udvalg, men også på kredsniveau. De 32 landsbyer blev dannet for 
at skabet ejerskab helt ud i yderste led. Det skulle være en størrelse, der 
var overskuelig, hvor man som leder i den enkelte kreds kunne bringe 
forskelligheden ind i landsbyen. Det handlede om at hjælpe kredse og 
landsbyer til at spille ind – ikke kun med det, de skulle lave på deres 
kredsplads, men også med at skabe landslejren ved at tage ejerskab for 
landsbyens liv. LLU var meget optagede af undervejs at følge, hvordan 
man etablerede fællesskabet i at være landsby. Hvilke traditioner havde 
kredsene med hver især, og hvordan brugte de dem ind i fællesskabet? 
Hvordan kunne de få lov i det nære fællesskab at være stolte over deres 
egen måde at gøre det på og så samtidig bruge det i en større sammen-
hæng? Det var også noget af det, der kunne styrke ejerskabet for lejren 
og lejrens daglige liv i landsbyerne.

2.3 LEDELSE: GRÆSRODSARBEJDE ELLER TOPSTYRET?
”Det handler jo ikke bare om, hvad der foregår i udvalgene, så man le-
verer opad i systemet. Det handler altså også om, hvad der foregår oppe 
– hvis vi taler altså – der er for eksempel altså ikke et eneste referat fra 
et LLU-møde eller kommunikation.” 

Formændene ønsker, at hvis de skal tage ejerskab og komme med ideer 
undervejs og være med til at udvikle lejren, så skal der i toppen være en 
gennemsigtighed. Det har for dem været en udfordring, men de beteg-
ner det ikke som topstyret. De siger heller ikke, at det ikke har gjort, at 
de ikke kunne udføre deres udvalgsarbejde. 

De taler godt om deres fortrolige forum blandt udvalgsformændene, 
som især har styrket græsrodsarbejdet. Det at have en fælles facebook-
gruppe har fordret en åbenhed blandt udvalgsformændene, som de har 
været meget glade for. Her har de diskuteret ting, som ikke skulle videre 
– et eksperimentarium og eget rum til afklaring, videndeling og mulig-
hed for hjælp.

Fra ledelsens synsvinkel, så har udvalgenes egne initiativer contra 
topstyret ledelse handlet om afklaring med udvalgene – ikke om hvor 
stor opgaven var eller omfanget, men hvor stor indgriben den har i den 
øvrige landslejrorganisation. Som eksempel på dette er, at LLU har sat en 
dagsorden for at programmet skulle være godt – der skulle være et flow 
i programmet, men de har ikke ville bestemme, om deltagerne skulle 
lave sækkeløb, forhindringsbane eller bygge tømmerflåde. Det er udval-
gene, der har talt om, hvilke aktiviteter, der var gode oplevelser.

LLU måtte tage ansvaret for at vælge den proces, at alt ikke var fastlagt 
fra starten. Det var fx i samtalen med udvalg, at LLU udviklede fortællin-
gen om Molevitten og Legens kilde – og at leg er ved at forsvinde. I den 
opbygning med at ting kunne ske undervejs var det fra ledelsens side let 
at placere nye initiativer undervejs. 

Det har i nogle tilfælde været svært for LLU at fortælle hvor stor en 
plads et udvalg skulle udfylde på lejren – og dermed også svært for ud-
valget selv at vide, hvad der skulle laves. Det er en ulempe i ejerskabet, 
og man skal være bevidst om, at det kan give nogle andre diskussioner 
undervejs – også om vægtning af opgaver. 
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”Der er en fællesforståelse for, at deres opgave for at få lejren til at virke 
er præcis ligeså vigtig som min er. Vi leverer bare forskellige punkter ind 
på en fællesligning. Det kan man jo ønske at udvalg nedsat i landsfor-
bundet har den samme oplevelse af at løfte for landsforbundets hele.”

Fra LLU og landslejrchefen har det været vigtigt at udvalgene kunne 
være forskellige, men at følelsen af bidrag og tilblivelse af landslejren 
var stor hos alle. Balancen mellem græsrodsarbejde og styring har været 
at lade initiativer komme frem, at hjælpe med at placere dem ind i den 
store sammenhæng og skabe følelsen af et fælles projekt. Det har også 
været vigtigt i nogle tilfælde at skabe sammenhæng mellem forbundets 
eksisterende udvalg, så der var personer med i landslejrens udvalg, der 
var med til at sørge for at landslejr og forbund gik i samme retning. 
Fx var der overlap i forkyndelsesudvalget med kristendomsudvalg. Det 
har betydet, at materiale og personer har kunne bruges umiddelbart til 
videreudviklingen af forkyndelsen efter lejren.

”Når man står i spidsen for landslejren, så handler god ledelse om forstå-
else for de mennesker man arbejder sammen med.”

Ledelse af landslejren og også ledelse af LLU har båret præg af, at der 
skulle være åbent omkring, hvad medlemmerne forventede af landslejr-
chefen. Forventningen den anden vej fra landslejrchef til LLU har været, 
at det var en fælles opgave at lede. Der blev i starten og i pitstop unde-
vejs talt om i LLU, hvad LLU forventede af hinanden. 

”Ensartethed er ikke noget succeskriterium her i FDF.”

For landslejrchefen har det at forvalte princippet om ejerskab også hand-
let om at se, hvordan det kunne udfolde sig på forskelligvis. Der har væ-
ret ledet ud fra, at når der var et princip omkring ejerskab og lederskab, 
så handlede det om at give flere ting fri. Derudover var der også et mål 
med at skabe ejerskab for FDFs nye ambition og hele vejen igennem hol-
de fast i både FDFs formål, ambition og værdigrundlag, fordi landslejren 
er en stor oplevelse for mange.

2.4 HVORDAN MODTOG LLU IDEER?
Udvalgene har følt at deres områder var rigtig vigtige, at lige netop de-
res område skulle lykkes for at skabe en god lejr. Formændene siger, at 
de har stået med en stor opgave. Derfor har det også gjort ekstra ondt, 
når ideer ikke bare kørte igennem. 

Udvalgsformændene siger bl.a.: 
”Jeg har flere gange været meget tæt på at kaste bolden tilbage til lands-
lejrudvalget, fordi jeg var sure på dem – de tog ejerskabet fra mig. Der 
var nogle gange, hvor vi foreslog noget, og så foreslog de noget helt 
fjerde. I flere sager har de sådan overrulet nogle enkelte ting.”

”Jeg tror, at jeg vil sige – de der diktater, der kommer fra LLU…lige plud-
selig får vi at vide hvordan noget skal være – der røg alt motivation stort 
set fra mig.”

”Hvis landslejrudvalget vil have det store overblik, så må de også erken-
de, at vi altså har det lille overblik.”

Udvalgene fandt undervejs ud af, at de kunne spille bolden tilbage til 
landslejrudvalget, og de giver også indtryk af, at det var ikke naturligt 
for dem at gøre det, men da de tog sig sammen til at komme med mod-
argumenter, så blev der lyttet og fundet løsninger.

Der er enighed om at det, at ejerskabet var lagt ud, har givet udvalge-
ne lov til at tænke selv. Dér har LLU gjort det godt. Det, der kunne for-
bedres var, at der kunnet have været formidlet, at der i forbindelse med 
så stort et projekt som en landslejr ville komme forskellige processer i 
forhold til ejerskabet, og at LLU selv godt kunne have et andet blik end 
udvalgene på lejren.

Nogle gange er LLU gået ned i en detalje og gjort den større end ud-
valget synes det burde være. Udvalgene ønsker, at LLU er nysgerrige på, 
hvorfor et udvalg har en idé i stedet for at forholde sig til den med det 
samme. Udvalgene ville gerne have mere tid til at forklare baggrunden 
for en god idé. Særligt, hvis man ikke umiddelbart forstår ideen eller ikke 
er enig i den. Formændene foreslår, at de kunne have deltaget mere ad 
hoc på skype i fx en halv time under et LLU-møde – også sådan at det 
ikke bliver et lukket møde, når ens idé bliver diskuteret. De råder frem-
tidige landslejrudvalg til at have en dialogisk tilgang til udvalgene på 
selve LLU-møderne.

En af de udfordringer, der har været for LLU har været at når et hurtigt 
arbejdende udvalg har krævet overblik, så har LLU ikke været klar eller 
givet sig tid til at se på, hvordan der var plads til ideerne. Det har været 
en løbende proces med at have overblik over det store program. Hvor 
var der plads til hvad? 

2.5 HVAD FREMMER DET FRIVILLIGE ENGAGEMENT?
I interviewet kommer der flere gode bud på hvad det frivilliges engage-
ment næres af. Her er oplistet, hvad udvalgsformændene og Landslejr-
chefen sætte ord på.

Udvalg:
• At forblive ansvarlige gennem et projekt
• At kunne mærke en god mavefornemmelse
• At få lov til at lave fejl og at prøve igen – at få en opgave for anden 

gang
• At arbejde med hjerteblod
• At bruge sin erfaring, fx i forhold til store udbudsopgaver med stor 

forskel i pris
• At andre synes, at det er fedt, det man laver
• At der er en blanding af nye og erfarne folk i et udvalg
• At finde ud af, hvordan et udvalg finder motivation – er det ved at 

mødes en fredag aften bare at holde fri, eller at lave noget sjovt 
sammen. Der skal være mere i et udvalg end bare at løse en opgave.

Landslejrchefen:
• At skære ting til undervejs, så der ikke skabes noget, der ikke er brug 

for
• Udfordring, at når der er valgt en proces, hvor ting bliver fundet på 

undervejs for at fremme det frivillige engagement, så kræver det 
også, at vi kan tåle at korrigere i processen

• At give nye lov til at komme på banen og måske også skabe et nyt 
udvalg. Fx Installationsudvalget, der med et nyt navn og nye folk fik 
givet landslejren en vigtig forståelse af hvad leg er. At finde nogen, 
der kan hjælpe med at udforske en ny retning

• At få lov til at løfte noget, der er sjovt.
• Ejerskab og motivation hænger sammen – det er ikke sjovt at blive 

budt ind som frivillig, hvis man kun skal passe i en kasse.
• At have retning og mål – og så være sammen med andre om at se, 

hvad jeg selv kan byde ind med.
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2.6 PERSPEKTIVER TIL ARBEJDET I FORBUNDET GENERELT

Landsforbundet kunne med fordel lære følgende af arbejdet med 
frivillighed:
• I højere grad give sig tid til at høre baggrunden for nye ideer 

inden man vurderer om det er godt eller skidt
• Det er frustrerende at sidde i et forbundsudvalg og så aldrig se et 

kommissorium eller nogensinde høre om opgaver og sammen-
hæng i forbundet. Forbundet bør sørge for at skabe ejerskab og 
forbundethed mellem udvalg og opgaver. Forbundet skal sørge 
for at alle udvalgsmedlemmer ser den sammenhæng, som de er 
en del af. Fx ambition og udviklingsmål

• Det er svært at være helt ny formand for et udvalg
• Få udvalgene til at føle, at de er med i en fællesligning
• For LLU har det været vigtigt at holde fast i fokus om, at det var 

en lejr for børnene. Forbundet bør være bedre til at fokusere på 
det, vi arbejder med og holde fast i fokus

• Der er nye talenter som bliver opdaget og brugt på en landslejr. 
Det er der også i hverdagen. Et håb er at vi kan få mere at vide 
om, hvem de er – for de er der. Det beviser en landslejr

• Hvis man vil have ejerskab må man også skabe plads til forskel-
ligheden

3 UDVALGSARBEJDE 
3.1 Indledning
Dette afsnit er skrevet på baggrund af interview med tre repræsenta-
tive udvalgsformænd for landslejrens udvalg og interview med lands-
lejrchefen. Der er forsøgt at beskrive, hvordan landslejrens arbejde med 
udvalg, rekruttering af frivillige og udvalgsmiljøer opleves af udvalgene 
selv og af landslejrens ledelse. Kan det så sige noget om udvalgsarbejdet 
generelt i FDF? Det tror vi, at det kan, da der undervejs i interviewene 
helt automatisk bliver sammenlignet med oplevelser i forbundet gene-
relt, og der bliver også givet råd til fremtiden. Alle de tre interviewede 
udvalgsformænd har haft mere eller mindre erfaring med at arbejde i 
udvalg i landsforbundet inden lejren.

I dette afsnit trækker vi emner frem omkring:
• At starte et udvalg op
• Arbejdet i udvalgene
• Det gode udvalgsmiljø
• Perspektivering i forhold til arbejdet i forbundet generelt

3.2 AT STARTE ET UDVALG OP
Der er en del at lære i forhold til at starte udvalg op. Landslejren har haft 
gang i mange udvalg, der er startet op i forbindelse med landslejren, og 
det massive fokus på at få så mange udvalg til at fungere over så kort tid 
giver også en læring i forhold til det at sætte opgaver i gang. 

Udvalgsformændene har pointeret:
Dem, man får med i et udvalg skal man tænke over, om de kommer 

fra et andet frivillig udvalg. Dræner man kræfter fra andre ved at spørge 
nogen ind i et udvalg? Det er ikke sikkert, at man skal lade være med at 
spørge, men det er fint at give sig den tid til en forventningsafstemning, 
så der ikke står nogen et andet sted og er sure over, at nogen har skiftet 
område.

Det er vigtigt som formand at vælge mindst én man kender godt til 
et udvalg, så man har en tillid fra starten til, at der er én at sparre med.

Det kan være virkelig hårdt at ringe og opfordre folk. Specielt, når der 
var brugt lang tid på at forklare opgaven, og så det var et nej. Det var 

en lang proces at få folk med, og nogle udvalgsformænd kan godt blive 
overraskede over den del af processen, fordi man selv gerne vil i gang 
med selve opgaven, der skal løses i udvalget. Hvorfor var det svært med 
opfordringsprocessen? Udvalgsformændene tror, at det er fordi de selv 
har sagt ja til noget, der ligger dem så meget på sinde, at det kan være 
svært at forstå, at man kan sige nej til at være med i udvalget. De vil så 
gerne have, at andre også synes, at det er fedt. Dét, de selv har sagt ja 
til, og som er en stor opgave.

”Det er det hårdeste jeg nogensinde har prøvet. Man skulle ringe til alle 
mulige fremmede. Jeg synes, det var svært, fordi jeg jo ikke kan ringe 
til dem, jeg ikke kender og samtidig vil jeg ikke være for indspist i mit 
udvalg.”

For nogle er det meget vanskeligt at opfordre til udvalg – bare fordi det 
ikke er så nemt at ringe til nogen, man aldrig har mødt. Hvad skal man 
spørge om? Der var mange refleksioner hos udvalgsformændene om 
– og en stor forskel i, hvordan de opfordrede folk til udvalget. Nogle 
har brugt sætninger som: ”Jeg kunne godt tænke mig at være 14 dage 
på landslejr med dig”, hvor det har været en relationel tilgang. Det har 
været vigtigt for udvalgsformændene ikke at sige nej på folks vegne. Det 
betyder, at der trods det, at opfordringsprocessen både har været hård 
og lang, så er alle enige om, at der skal mod til og en vilje til at tro på, 
at dem, man spørger kan potentielt sige ja. At man ikke skal undgå at 
spørge nogen. 

”Det kan jo være, at det lige var den her opgave, de ventede på.”

Det er godt at bruge tid på at lade folk lære hinanden at kende. Den tid, 
der er brugt på at skabe god kontakt mellem udvalgsmedlemmerne og 
få dem til at opleve at have en aktie i udvalget, er godt givet ud. Den 
skaber motivation og gejst i arbejdet. Det er et klart råd fra udvalgsfor-
mændene, at der skal gives god tid til at skabe en god sammensætning 
i udvalget – og ikke være så forhippet på, at det skal gå stærkt med at 
sætte et hold.

Det vil være godt, hvis man i en startfase får hjælp til at afklare stør-
relsen af udvalget. Det kan være vanskeligt at forestille sig om formand, 
hvor mange der skal med i udvalget.

Landslejrens ledelse valgte i forhold til tidligere lejre at lægge et eks-
tra formandsmøde ind i forberedelserne. Det gav landslejrens ledelse og 
udvalg mulighed for at starte lidt blødere op, da man vidste, at man hav-
de et ekstra fixpunkt midtvejs, hvor der kunne korrigeres og koordineres 
mere end tidligere. En af de sideeffekter det havde var, at udvalgene 
lærte hinanden bedre at kende, og at der var mange ting, der blev koor-
dineret direkte mellem udvalgene i stedet for, at det skulle omkring LLU. 
Det var dog vigtigt for LLU fra start at lægge sig fast på, hvad det var for 
nogle punkter, som LLU gerne ville have indflydelse på. Det betyder, at 
det har været vigtigt med en afklaring ledelse og udvalg i mellem i star-
ten om, hvad kommunikation var og indflydelsesniveauer samt beslut-
ningskompetencer. Der har været brug for at sætte ord på indflydelse, 
men også på frihed og hvad der er sat fri. Et overordnet udvalg som et 
landslejrudvalg kan godt blive betragtet som en myndighed, og det kan 
både være en fordel, men også begrænse et udvalg. Denne bevidsthed 
er god at have med fra start. Det at have en overordnet ledelse handler 
om at skabe retning, og det at snakke om frihed handler om at få nogle 
ting til at flyde nemmere.
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3.3 ARBEJDET I UDVALGENE 
Udvalgsformændene vil gerne være tro over for det, der ønskes, at de 
skal løfte. De er meget ansvarsfulde i forhold til at landslejren er noget, 
der favner hele forbundet. De vil gerne gøre det godt og skabe noget, 
som medlemmerne kommer til landslejren at få.

”Vi vil både give lederne det, man ellers ikke kan få derhjemme i kredsen 
og samtidig sørge for at de oplevelser man får på landslejren er noget, 
man skal kunne bruge, når man kommer hjem.”

Flere gange i interviewet bruger formændene landslejrens principper 
som helt naturligt sprog om deres arbejde. De siger, at landslejren skal 
række frem. At det arbejdet, som de laver i udvalget skal være forbillede 
for det, man laver i FDF. De vil gerne have, at man i den kommende tid på 
kurser og andre steder mellem ledere refererer til måder ting blev gjort 
på landslejren. De har tænkt rigtig meget over, hvilke metoder de har 
brugt til at få aktiveret deltagerne på landslejren. De bagvedliggende 
metoder skulle gerne kunne overføres til handlinger hjemme i kredsen. 
Princippet – det nære i det store har også betydet meget for dem, og det 
lige meget om de har haft fokus på en stor oplevelse eller små nære op-
levelser kredse imellem. Det er tydeligt, at principper for lejren har været 
med til at kvalificere det udvalgene ønsker på medlemmernes vegne. De 
har ikke kun fokuseret på hvilke aktiviteter, de skulle byde ind med til 
program, men i høj grad haft diskussioner om, hvordan de kunne foku-
sere på den måde, vi gør ting på i FDF. Deres ønsker har ikke kun været, 
at nu skal vi have en fælles oplevelse, men at FDF skal blive stærkere i 
kredsene ved at være på landslejr. Det har udvalgsformændene været 
med til at tage ansvar for.

De har været bevidste om, at landslejren havde principper, men de 
har også arbejdet for FDFs formål, ambition og udviklingsmål. De giver 
flere eksempler på, hvordan deres arbejde hænger sammen med FDFs 
overordnede strategi. 

Arbejdet i udvalget har også båret præg af, at der skulle problem-
knuses, opbygges fælles sprog for arbejdet og bevares et overblik. Ud-
valgsformændene beskriver arbejdet som en del af deres eget ansvar at 
sørge for at holde sammen på det hele, og at det kræver noget særligt 
at bevare overblikket. Det svære i det har været at tackle, at ikke alle i et 
udvalg har kunnet yde lige meget.

De nævner, at hvis man er ung og uerfaren, så er det vigtigt at have 
nogle livliner til erfarne folk. Det kan være overvældende at vide, hvor-
dan man skal styre møderne, at fordele roller i udvalget og sørge for, at 
man ikke selv laver alle opgaverne. Og hvad gør man når man godt ved, 
at man fx har syltet en opgave eller en rolle i et stykke tid? Det kan være 
svært at være den, der skal insistere på at få det på bordet igen.

De interviewede udvalgsformænd er irriterede over, når der er noget, 
der er ulogisk. Fx i forhold til at skulle have en kasserer i udvalget og så 
alligevel være dem, der selv skal skrive under på bilag. Når der er noget, 
der i en vejledning til udvalgsarbejdet virker som sort snak, så mister 
man lidt overblikket.

Udvalgsarbejdet har givet udvalgsformændene mulighed for:
• At skrive en stor opgave og et stort ansvar på CV’et og på LinkedIn
• Givet den oplevelse man selv engang fik på en landslejr videre til 

næste generation i FDF
• Bruge ens kompetencer frivilligt – at lave noget, som man ikke laver 

på ens arbejde

”Det er jo ikke kun til FDF, man er frivillig. Igennem FDF er det blevet 

ens DNA, så når man kommer et eller andet sted, har man jo ikke noget 
problem med at hjælpe med fx at rydde af bordet.”

De tre udvalgsformænd er enige i, at arbejdet i udvalgene og med lands-
lejren har givet dem en større rigdom end de kan få på deres arbejde. De 
sammenligner nogle af de egenskaber, som de bruger i udvalgsarbejdet 
med, hvordan de både vil reagere på deres arbejde og hvordan de har 
det med deres arbejde og arbejdsplads. Dog så er der også en stærk 
forbundethed mellem dem, der udfører en frivillig opgave under samme 
projekt – trods forskelligheder i uddannelse og erfaring:

”Det var virkelig sjovt at møde de der håndværkertyper, de der frivillige, 
som også er en stor del af FDF, fordi alle os der laver udvalgs-FDF og er 
udvalgsformænd, vi kender hinanden, og vi ved, hvem hinanden er, og er 
på nogen måder den samme type.”

”Det er sjovt at møde de folk, der laver noget andet end én selv.”

Landslejrchefen har refleksioner i forhold til at nogle udvalg har arbejdet 
meget hurtigt og har haft en del klar før tid, og nogle udvalg har lavet 
nogle ting lige op til deadline. LLU har villet den forskellighed i udval-
gene, men har alligevel stødt på, at hvis der var nogen, der var foran, 
og der så var brug for at justere eller ændre på noget, så har det været 
svært. Det har kunnet være med til at demotivere et udvalg. 

”Det var også et håndslag på fra starten af, at sige: nu har vi valgt den 
proces der hedder, at ejerskabet skal længere ud til udvalgene. Vi vil ikke 
som LLU beslutte kasserne alt skal være i, men vi vil gerne give udvalge-
ne mulighed for at byde ind. ”

LLU har også inviteret udvalg tidligt ind til en medskabende proces om 
idéramme. Det har virket godt og skabt et fælles fokus. Det har været 
en stærk proces. Forudsætningerne er dog også, at alle vil jo genre lave 
landslejr. Det er en del af det frivillige – vi er der for det samme. Det 
skaber et godt afsæt for at skabe fælles mål og fokusområder i arbejdet.

”Det handler ikke om, om man vil være med til at lave landslejr, men 
mere om: kan jeg overskue det – passer det ind i min tid. Det er overhove-
det ikke noget med: At landslejr det er ikke lige noget jeg bakker op om.”

”Jeg tror, at det er afgørende for den frivillige at mærke, at vi er på vej i 
den samme retning, og at de er en del af retningen.”

3.4 Det gode udvalgsmiljø
Igennem de to interviews er der kommet mange eksempler på, hvad et 
godt udvalgsmiljø er. Her er en liste over, hvad det kunne være.

I det gode udvalgsmiljø kan man
• Fortælle noget om omfanget af den opgave, som folk har sagt ja til
• Opdage og bruge de forskellige potentialer de forskellige udvalgs-

medlemmer har
• Bruge det, at nogen har nogle helt specielle faglige kvalifikationer
• Snakke om, hvordan arbejdet hænger sammen med forbundet gene-

relt
• Laver man også andet end bare at løse opgaven
• Åbne op over for andre – fx interessere sig for, hvordan andre gør i 

andre udvalg
• Sætte noget fri og skabe ejerskab
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• Lade kreative forløb få plads og ikke lade de praktiske ting  
overskygge

• Opleve et miljø renset for begrænsninger, få udlevet noget vildskab 
og lyst

• Føle at man udretter noget
• Gør noget sammen med andre
• Være sammen på tværs af alder, sociale skel, uddannelse, køn
• Fortælle hvem man laver arbejdet for. Fx var der i landslejrens udvalg 

en udpræget og udtalt melding om, at det er pilten og kredsen vi 
laver lejren for

• Være med til at sætte en barre for arbejdet

”Det handler om at opdage, hvad folk kan og hvad de kan bidrage med. 
Nu laver vi fx Instawalks på landslejren, og det havde vi egentlig ikke 
planlagt, men der var én i udvalg, der viste sig at brænde for det.”

”Jeg fik fx en med i mit udvalg, der formåede at få nogle af de der lidt 
sløve musiktyper til alle sammen at være de første til at tilmelde sig til 
øveweekenderne. Dét kunne hun altså.”

”Man vil gerne gøre noget sammen fremfor bare at tjene til dagen og 
vejen.”

Noget af det, der kan skabe et godt udvalgsmiljø eller give energi til 
udvalgsmiljøet er at lave et benspænd eller en ny måde at gøre noget 
på, så man fra start af har en eller anden intensitet og gå-på-mod til at 
udforske, hvordan man griber det an. Landslejren ville gerne dele boom-
råderne op i mindre dele. Det var ikke bestemt fra starten af, at det skulle 
være 32 landsbyer, men der var en holdning til, hvordan man skulle lave 
forkyndelse og lejrbål, og hvor mange man ca. skulle være omkring det, 
og så prøvede LLU at dele landsforbundet op. Det gav 32 landsbyer, og 
de var glade for, at det ikke var fx 15 byer, for så ville de nok have tænkt, 
at de sagtens kunne overkomme at vide helt, hvad der foregik i alle byer. 
Når der var 32, så kunne de ikke styre det, og det var et godt benspænd, 
der skabte en stor kreativitet ude lokalt, men også et kæmpe ejerskab i 
forhold til at kredsene skulle deltage i at bygge landsbyen op. 

”Vi skulle ikke finde frivillige, der skulle lave den lejr vi syntes var al-
lerbedst, men vi skulle finde frivillige, der ville byde ind i det fællesskab 
og lave den bedste lejr. Vi var nødt til at kigge hinanden dybt i øjnene og 
sige, at vi har alle mulige drømme, men hvis vi vil have folk til at byde 
ind, så er det ikke vores drømme de kun skal løfte, men det er jo deres 
drømme for en god lejr, der skal i spil.”

Det har været helt afgørende for LLU og landslejrchefen, at der ikke 
stod folk tilbage efter en lejr med tonsvis af skuffelser, fordi LLU havde 
sat dem til at løse en masse specifikke ting, som LLU havde drømt om. 
Derfor var det et fokus at fremelske de ønsker og drømme de mange 
frivillige havde for en god lejr.

3.5 PERSPEKTIVERING I FORHOLD TIL ARBEJDET I FORBUN-
DET GENERELT
Ud fra de forskellige erfaringer med udvalgsarbejdet på landslejren lig-
ger der nu nogle konkrete råd til, hvad FDF kan gøre for at klæde en 
udvalgsformand på til opgaven. Det er ikke dækkende for alle de ting, 
som en udvalgsformand skal hjælpes med i opstartsarbejdet med et ud-
valg, men det er de tydelige erfaringer fra landslejrens udvalg, der er 
medtaget her.

Udvalgsformænd skal klædes på til at håndtere
• Opfordringer, inddragelse af frivillige
• At tage tid til at få folk med ombord
• Det at få helt almindelige FDFere med fra kredsene. Det er vigtigt at 

have kredsvirkeligheden med inde i udvalgsarbejdet.
• Problemer internt i udvalget
• Balancen mellem selv at deltage i udvalgets opgaver og bevare over-

blikket
• Aldersforskelle i udvalget – hvordan kan det udnyttes positivt
• At sætte en barre, som udvalget kan række efter, men ikke højere 

end man kan nå den.
• At få drømme til at flyve

”For mig handler det om, at vi fra starten af sætter en barre, hvor vi 
rækker efter den, men ikke højere end vi kan nå den, og så når vi kom-
mer længere i processen får folk med ind omkring bordet for at justere 
barren. Der er udvalg, hvor vi har løftet barren, og der er udvalg, hvor vi 
har sat den lidt ned. Barren skal man være villig til at justere.”

Det har været vigtigt for landslejren, at hvis der skulle nye folk på en 
opgave eller flere til at byde ind, så skal barren for arbejdet tilpasses. 
Dette er en dynamisk måde at arbejde på, der hele tiden sørger for at 
organisationen flyttes sammen med de frivillige. 

For at FDF kan bevare et dynamisk frivilligt miljø i udvalg, så er der her 
samlet op på råd og anbefalinger fra interviewene.

Hvordan kan vi i FDF nytænke det at starte et udvalg, være for-
mand for et udvalg eller arbejde med udvalg?

• At bryde de klassiske opfordringsmetoder op
• At lære udvalgsformænd flere metoder til at køre udvalgsarbejde
• Prioritere tid til at få nedsat et udvalg – og få inddraget dem, der 

skal være med til at løse en opgave.
• Sætte fokus på at opbygge et fælles sprog for dem, der skal 

deltage i udvalgsarbejdet.
• Skabe forbindelse til de andre ting, der rører sig i FDF
• Gøre sig klart, hvor man gerne vil bruge udvalget henne
• Gøre plads til lyst, vildskab, kreativitet og høj-til-loftet-tænkning
• Gøre mere ud af at skabe en fælles forventningsafstemning og 

koordinerede handlinger udvalg og ledelse imellem
• Bruge tid på at justere barren for arbejdet, så der hele tiden er 

noget at række efter, men hvor man stadig kan nå det.

”Man må gerne i FDF bruge noget tid på at undersøge markedet, hvis 
man må sige det sådan og simpelthen bare sige: nu er du udvalgsfor-
mand, og du må ikke opfordre nogen de første ti dage. Nu skal du tænke 
dig om, lave nogle lister, ligge den væk, og komme med nye bud. Man 
skal turde udfordre udvalgsformænd.”

Det at have en udvalgsstruktur kan nemt betragtes som, at der er søjler 
og skodder mellem udvalg. Der er behov for at dyrke kontakt på tværs 
af udvalg, så der både opleves sammenhæng, fælles gejst i forhold til at 
være frivillig, men også en frihed til at få noget ud af hinanden i udval-
gene. Hvis man ikke kender dem, der ellers arbejder i udvalg, så er det 
ikke særlig nemt at bruge hinanden. 
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”Vi skal ikke bare i en liniær udvikling – vi skal skabe et tema – et univers, 
hvor det er udvalgenes egne muligheder for at byde ind med præcis det, 
der giver mening, der skal være tilstede.”

”Vi skal præstere det bedste, som vi kan ud fra det vilkår vi er i lige nu. 
Det vil sige, at det ændrer sig også for en organisation som FDF, hvad det 
er vi kan lige nu.”

4. Fastholdelse af  
medlemmer og nye medlemmer 
 - SAMTALER OMKRING ET RAFTEBORD.

4.1. INDLEDNING
På Landslejren blev der afholdt fem raftebordsamtaler om fastholdelse 
af medlemmer med otte kredse fra fem forskellige Landsdele. De otte 
kredsen var:
FDF Nibe
FDF Overlade
FDF Tommerup st.
FDF Tåsinge
FDF Randers
FDF Harridslev
FDF K9
FDF Mørke

Oplægsholderne var: 
Lars Pedersen
Christian Bjerre
Anna Vistisen
Lasse Nybo

Opfølgningsgruppen ville på Landslejren under overskriften fastholdelse 
af medlemmer og nye medlemmer undersøge: 
a) Hvad kan/vil kredsene gøre for at fastholde medlemmer efter 

 landslejren?
b) Hvilket fokus har kredsene på medlemstal i forbindelse med 

 landslejren?
c) Er der nye potentielle ledere/medlemmer med på landslejren?

Følgende spørgsmål kom med i materialet til raftebordssamtalen med 
kredsene 

Kredsene samtalte meget og fik undervejs skrevet forskellige svar på føl-
gende 3 spørgsmål:
1) Hvilken inspiration giver landslejren os til at fastholde medlemmer?
2) Hvad motiverer ledere og børn i det kommende år?
3) Hvad er kredsens fortælling for næste sæson?

Spørgsmål 1 blev udarbejdet med henblik på at give viden om, hvad 
kredsene kan/vil tage med af inspiration fra Landslejren for at fastholde 
medlemmer efter Landslejren?

Spørgsmål 2 og 3 blev udarbejdet for at åbne kredsens samtale op for, 
hvorvidt kredsens selvfortælling i mødet med landslejren forandrede sig, 
stagnerede eller blev skærpet i forhold til fastholdelse og motivering af 
børn og (nye)ledere fremadrettet.

Det havde den fordel, at kredsenes samtaler og noter blev tekst-

svar(data) til undersøgelsen på en måde hvor samtalen var i centrum 
foran undersøgelsen. Sammenfaldet af interesserer kom til udtryk i de 
fem frivillige tilmeldinger til følgende udbudstekst: 

Vores kreds - og fastholdelse af medlemmer
Hvilken inspiration giver Landslejren os til at fastholde medlemmer, og 
hvad motiverer ledere og børn i det kommende år? Hvad er kredsens 
fælles fortælling for næste sæson?  Skal der tages et nyt initiativ?

 
4.2 KREDSENES NOTER
Dette afsnit er lister over kredsene svar på spørgsmålene.

4.2.1 HVILKEN INSPIRATION GIVER LANDSLEJREN OS TIL AT 
FASTHOLDE MEDLEMMER
Fællesmøder
Brug netværket
Unge ser op til rollemodeller
FDF er mere end kredsen
Udvide horisonten

Overlade + Nibe = Nibelade samarbejde fremmer fx den gode historie 
lokalt.
55 nord, udrustning -> mål = mærke.
Fællesskabsfølelse – fri for seniorer.
Sangene?
Legen.
Stemning.
Mange kontakter på tværs af kredse.
Væbnermesterskab.
Netværksmøde i Faaborg.
Sociale relationer.

4.2.2. HVAD MOTIVERER LEDERE OG BØRN I DET KOMMEN-
DE ÅR?
Alderstilpassede aktiviteter.
Nye ideer i programmet.
Møder væk fra kredshuset.
”Gæsteundervisere”.
Crazy.
Skabe frirum til børnene
Seniorer på kursus
samarbejde med andre kredse - Fraugde/Særslev om weekendarrange-
menter – små doser af gangen.
Relationer til andre kredse.
Udbygge relationerne.
Fællesskabsfølelse
Inddragelse i det daglige.

4.2.3. HVAD ER KREDSENS FÆLLES FORTÆLLING FOR NÆSTE 
SÆSON?
Fællesskab.
Et frikvarter i børnenes hverdag med indhold og fri fantasi.
Andre færdigheder end sport.
VI har mange tilbud og plads til alle.
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4.2.4. SKAL DER TAGES ET NYT INITIATIV?:
Spørge unge til at være ledere
Piltemøde med nabokredsen
Fælles afslutningsritual - tydelig start og tydelig slutning på møderne
Patruljearbejde med de store (Hvidovre, Måløv)
Vi optager kun nye børn en gang om måneden.
At se det enkelte barn.
Brug netværket mere ”til dagligt”.
Brug netværket
Instagram.
Videoaften – månedlig/kvartalsvis?
Senior/seniorvæbnere laver møder for (1) væbnere.

4.3. TEMATISERING AF KREDSENES NOTER
Det følgende afsnit tematiserer kredsenes noter og svar.   

HVILKEN INSPIRATION GIVER LANDSLEJREN OS TIL AT FAST-
HOLDE MEDLEMMER

Samarbejde med andre 
kredse

Landslejren i 
børnehøjde

Svævende 
pointer

Fællesmøder. Sangene Unge ser op til 
rollemodeller.

Brug netværket. Legen. Væbnermester-
skab.

FDF er mere end kredsen. Stemning.
Fællesskabsfø-
lelse – fri for 
seniorer.

Udvide horisonten.
”55 nord, 
udrustning -> 
mål = mærke”.

Overlade + Nibe = Nibelade 
samarbejde fremmer fx den 
gode historie lokalt

Mange kontakter på tværs af 
kredse.

Netværksmøde i Faaborg.

Sociale relationer.

Primært har kredsene tekstsvar tyngde indenfor emnet samarbejde med 
andre kredse. 

Sekundært går pointerne på landslejren i børnehøjde; hvordan tager 
børnene landslejren ind: Legen, sangene, udrustning og mærker og 
stemningen bredt set. 

I mindre grad svævede pointerne om deltagelse i væbnermesterska-
bet og reminder om at unge ser op til rollemodeller. 

Hvorvidt fællesskabsfølelse kommer af det voksenfrie liv i seniorcity 
eller kommer af der var seniorfri tid i kredsen er uklart. 

 

HVAD MOTIVERER LEDERE OG  
BØRN I DET KOMMENDE ÅR?

Motivation af ledere Børn 
 motiveres af Andet

Nye ideer i programmet. Nye ideer i 
programmet.

Samarbejde med 
andre kredse - 
Fraugde/Særslev 
om weekendarran-
gementer – små 
doser af gangen.

Alderstilpassede aktiviteter. Alderstilpasse-
de aktiviteter.

Relationer til andre 
kredse.

Skabe frirum til børnene Inddragelse i 
det daglige.

Seniorer på kursus Crazy

Møder væk fra kredshuset.

”Gæsteundervisere”.

Udbygge relationerne.

Crazy

Fællesskabsfølelse.

Inddragelse i det daglige.

Primært har kredsene samtale og tekstsvar tyngde indenfor emnet mo-
tivation af ledere. 

Sekundært er der nedfældet voksne lederes vinkel på hvad børn moti-
veres af i det kommende år. 

Andet kategorien dækker over ideer, der kan spores tilbage til spørgs-
mål 1.

HVAD ER KREDSENS FÆLLES FORTÆLLING FOR NÆSTE 
SÆSON

Kredsens kultur Nye lag til kredsens kultur

Fællesskab. Et frikvarter i børnenes hverdag med ind-
hold og fri fantasi.

VI har mange tilbud 
og plads til alle. Andre færdigheder end sport.

Datamaterialer er meget begrænset, men der kan skelnes mellem selv-
forståelsen af kredsens kultur og intentionen om at ligge nye lag til kred-
sens kultur.
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NYE INITIATIVER

Kredsens valg af 
initiativer

Internt Eksternt

Udvikling af sam-
været

Spørge unge til at 
være ledere

Senior/seniorvæb-
nere laver møder for 
(1) væbnere

Videoaftener – må-
nedlig/kvartalvis

Fælles afslutnings-
ritual - tydelig start 
og tydelig slutning 
på møderne.

At se det enkelte 
barn.

Instagram

Organisering af 
samværet

Vi optager kun nye 
børn en gang om 
måneden.

Patruljearbejde med 
de store (Hvidovre, 
Måløv)

Piltemøde med 
nabokredsen

Brug netværket 
mere ”til dagligt”.

Brug netværket.

Ledelsesinitiativer  
i børnehøjde

Direkte Indirekte

Denne matrix er udarbejdet fra børnehøjde forstået på hvorvidt børn og 
unge i FDF og nye på vej ind kommer til at mærke initiativerne direkte 
eller indirekte. 

I forlængelse af raftebordssamtalerne valgte kredsenes ledelsesinitia-
tiver, der fordeler sig halvt indenfor en udvikling af samværet og halvt på 
organisering af samværet. Der er en klar overvægt af interne initiativer 
fremfor eksterne. 

Hvorvidt Instagram ses som en udvikling af samværet i kredsen mel-
lem ledere og unge eller det mere er med henblik på profilering af 
samværet i kredsen fremstår uklart. Det er kategoriseret under ekstern 
i forlængelse af den mundtlige overlevering af data, og fordi instagram 
ikke er en særskilt FDF aktivitet.

 I børnehøjde er ledelsesinitiativerne som ”brug netværket mere til 
dagligt” kun indirekte og eksternt rettet.

Selvom et ”piltemøde med nabokredsen” i sagens natur direkte kan 
mærkes, så er initiativet først og fremmest et eksternt samarbejde der 
skal oprettes, hvorfor initiativet i børnehøjde umiddelbart har indirekte 
betydning. Der er ikke tale om permanente piltemøder med en anden 
kreds. 

4.4. OPSUMMERING 
Når kredsene fokuserer på fastholdelse af medlemmer i samtale med 
oplægsholderne retter de blikket mod:
• samarbejde med andre kredse
• landslejren i børnehøjde
• motivation af ledere
• børn motiveres af
• Kredsens kultur og intentionen om at ligge nye lag til kredsens kultur
• initiativer, kredsen vil tage

1) Hvad kan/vil kredsene gøre for at fastholde medlemmer efter 
landslejren?
I Kredsenes samtaler om, hvilken inspiration landslejren giver til at fast-
holde medlemmer er primært umiddelbart indenfor emnet samarbej-
de med andre kredse. Sekundært inspirerer landslejren til overvejelser 
omkring landslejren i børnehøjde. Det drejer sig om, hvordan tager 
børnene landslejrens elementer ind: Legen, sangene, udrustningen og 
mærker og stemningen på landslejren bredt set. 

2) Hvilket fokus har kredsene på medlemstal i forbindelse med lands-
lejren?
I kredsenes samtaler om, hvad der motiverer ledere og børn i det kom-
mende år har tekstsvarene primære tyngde indenfor emnet motivation 
af ledere med frirum, relationer og aktivitetsudvikling i centrum. Sekun-
dært er der nedfældet svar omhandlende voksne lederes vinkel på, hvad 
de mener børn motiveres af i det kommende år: nye aktiviter, alderstil-
passede og skøre aktiviteter og inddragelse.

3) Er der nye potentielle ledere/medlemmer med på landslejren?
I samtalen om hvad kredsens fortælling er næste år, kom der et begræn-
set antal nedskrevne svar. Der bliver ikke nævnt noget om få nye leder 
eller medlemmer ind. Men der bliver talt om fællesskab, at der er mange 
tilbud og plads til alle, at kredsen vil være et frikvarter i børns hverdag og 
fokusere på andre færdigheder end sport.

4.5. DISKUSSION
Fastholdelse af voksne ledere
Det er interessant, at kredsene (gen)opdager glæden ved at samarbejde 
og løfte i flok med andre kredse, og det inspirerer kredsene til mere 
samarbejde efter landslejren. Hvorvidt der i samtalerne om mere sam-
arbejde mellem kredse udvikles en egentlig indre motivation af lederne 
og dermed fastholdelse af medlemmer(ledere) efter landslejren kan ikke 
vurderes ud fra data. 

Det er interessant om glæden bliver opsat til egentlig samarbejder el-
ler forsøg herpå, og om et kommende samarbejde har en fastholdelses-
effekt. Alt andet lige virker det til at tiltroen til andre kredse og en form 
for positiv forventning kredsene imellem voksede eller blev forstærket i 
løbet af landslejren. Tilliden til de andre kredse og denne Landslejrens 
genopdagelse af glæden ved at kunne samarbejde med andre kredse 
kan nok ikke overvurderes, men om det er af øjeblikkelig eller perma-
nent betydning for fastholdelse er uklart ud fra data.

Fastholdelse af børn
Efter at have talt om kredsen ud fra ledernes perspektiv flytter samtalen 
sig over på, hvorvidt børnenes oplevelse af landslejren inspirerer til fast-
holdelse. Raftebordssamtalen på landslejren får dem til at fremhæve vig-
tigheden af nye ideer i programmet, alderstilpassede aktiviteter, inddra-
gelse af børn i det daglige og plads til det crazy(skøre). Disse elementer 
skønner lederne, at børn motiveres af i det kommende år. Hvorvidt disse 
elementer fastholder børn er uklart ud fra data, men kredsenes samtaler 
afspejler deres fokus på pædagogiske virkemidler for at børn har gode 
rammer, når de er til FDF. 

Kredsen (selv)fortælling for næste sæson
I samtalen om hvad kredsens fortælling er næste år, kom der et begræn-
set antal nedskrevne svar. Det er uklart hvorvidt, kredsene overhovedet 
arbejder med begrebet ”kredsen fortælling”. Der bliver ikke nævnt noget 
om at få nye ledere eller medlemmer ind. Det virker som at koblingen 
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5. AFRUNDING
Opfølgningsgruppen har med de 4 fokuspunkter peget på potentialer og perspektiver for FDFs fremtidige arbejde inden for de fire områder. De 
overdrages hermed til FDFs Hovedbestyrelse og Ledergruppe til videre drøftelse og udvikling.

Det helt centrale i arbejdet har været at høre, hvad børn og ledere ser og fortæller, så de er med til at skabe betydningen af perspektiverne, da det 
er dem, det hele drejer sig om. Materialet her bør  bruges i stab og udvalg samt af det kommende landslejrudvalg.

God fornøjelse…. Leg godt!

mellem, at kredsen arbejder for noget (en ambition) og det have talt 
meget sammen om i lederflokken, hvordan vi taler(sælger) om kredsen. 

Selvom raftebordssamtalerne giver få nedskrevne svar, forhindrer det 
ikke kredsene i at tale om kulturelle træk i kredsen og intentioner for at 
ligge nye lag til kredsens kultur. Kredsenes noter summeret op giver et 
billede af et højt bundniveau, da der skal være fællesskab, mange tilbud 
og plads til alle – særligt børn, der har behov for et frikvarter for hverda-
gen om aktiviteter, der er andet end sport. 

Disse noter summeret op kan anses som en beskrivelse af nu-situa-
tionen, når det kommer til at mestre en sammenhængende og simpel 
kredsfortælling i en forskelligartet ledergruppe. Hvorvidt kredsen kan se 
det relevante i at kunne tale en fælles kredsfortælling(ambition) op i for-
hold til rekruttering eller fastholdelse af medlemmer er ikke undersøgt 
med raftebordssamtalerne som undersøgelse.

 
Initiativer, kredsene vil tage
I forlængelse af raftebordssamtalerne valgte kredsenes ledelsesinitiati-
ver, der fordeler sig halvt indenfor en udvikling af samværet og halvt 
på organisering af samværet. Der er dog en klar overvægt af interne 
fremfor eksterne initiativer. Kredsenes lyst til at tage initiativer er stor 
med mange forslag, og initiativerne afspejler en vilje til at ville løse 
og forbedre rammerne for samværet i kredsen. Dette kan anses som 
et sundhedstegn samtidig med at kredsene søger redskaber til eksternt 
relaterede initiativer for fastholdelse.

4.6. PERSPEKTIVER I FORHOLD TIL ARBEJDET I  
FDF GENERELT

FORBUNDET GENERELT
Rammerne optager kredsene og der sættes et højt bundniveau, når no-
ternes om kredsen kultur og intention om nye lag summeres op på tværs 
af kredsene. De pædagogiske virkemidler og oplevelsen på landslejren 
med at genopdage glæden ved at samarbejde eller kunne samarbejde 
fylder meget og er klassiske overvejelser.

Kredsene ser samtidig ikke ud til have nogen fortælling for kredsen 
det kommende år.

De adspurgte kredse har intentioner på et højt bundniveau, men fam-
ler sprogligt og tager kun i begrænset omfang ord og vendinger fra am-
bitionen til hjælp for at mestre en simpel lokal kredsfortælling.

Det er opfølgningsgruppens anbefaling, at FDF arbejder med 
følgende punkter i fremtiden for at fastholde medlemmer:

• At kredsene kan se mulighederne ved at meste en simpel og 
sammenhængende fælles fortælling om kredsen i et lokalt 
perspektiv

• At der udvikles redskaber, der iscenesætter kredsens kobling til 
ambitions sprog og vendinger

• At der er fokus på samarbejde mellem kredse, videndeling på 
pædagogiske virkemidler og samtaler om gode rammer når børn 
er til FDF

• At der sættes fokus på fastholdelse af ledere




