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FDF Lederkursus 
Aldersgruppe Alle over 18 år  

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted FDF Friluftscenter Sletten 

21.-23. april 2023
Det er ikke 

bare et kursus – 

men et indspark  

til dit ståsted

http://FDF.dk/tilmeld
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Udover lederkursets moduler er der mulighed for at 
deltage i et væld af oplevelser lige fra at komme i 
kompetencekarrusellen, hvor man kan opleve meget 
af det FDF kan. Udviklingshjulet, hvor vi skal i fælles-
skab arbejder videre med udviklingsmålene, som vi 
sammen besluttede på landsmødet.

Gudstjenesten, hvor vi sammen kan udforske  troen 
i Slettens skønne omgivelser, og selvfølgelig i det 
fællesskab der naturligt opstår, når så mange  dygtige 
FDFere samles på Sletten. Se hvornår de ligger,  
i programmet.

SÅDAN KAN DU VÆRE MED
Lederkurset er opdelt i to blokke, som tilsammen 
strækker sig over hele week enden. Hver blok indehol-
der modul om dagen og  fællesprogram om aftenen. 
De forskellige moduler kan ses på FDF.dk/tilmeld.

FDFs lederkursus er tilbage og klar  
til endnu en gang at være stedet, hvor 
ledere fra hele landet i fællesskab kan 
lære nyt, få nye oplevelser og skabe  
ny energi, som kan pakkes i vandreta-
sken og tages med hjem i kredsen.

To blokke med hver sit modul Blok A Blok B

Tidspunkt Lørdag formiddag Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Kano Kano Kano

2. HELE WEEKENDEN PÅ DET SAMME MODUL

Blok A med ét modul Blok A

Tidspunkt Lørdag formiddag

Modul Eks. naturformidling

3. FREDAG KL. 19.30 TIL LØRDAG EFTER FROKOST

To blokke med hver sit modul Blok A Blok B

Tidspunkt Lørdag formiddag Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Eks. Naturformidling Eks. Hike for pilte “Hike for pilte” Fortsættes

1. HELE WEEKENDEN PÅ TO FORSKELLIGE MODULER

Blok B med ét modul Blok B

Tidspunkt Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Eks. Hike for pilte “Hike for pilte” Fortsættes

4. LØRDAG KL. 12 TIL SØNDAG

Det er muligt 

at deltage på 

fire forskellige 
måder



MODULER OG TEMAER 
For hvert tema vil der være to moduler; et modul for 
nybegyndere og et modul for de lettere øvede. Dermed 
er der rig mulighed for at alle vil kunne være med. Der 
vil både være moduler som har fokus på praktiske 
kompetencer og moduler med fokus på teori og reflek-
sion. Der kommer til at være modulerne for kredslede-
re og bestyrelser, for udvalgsmedlemmer, de helt nye 
og dem som altid har være med. Vælg det modul, som 
passer til dig, på FDF.dk/tilmeld.
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Tilmelding
Tilmeldingen til FDF Lederkursus åbner 
den 23. januar 2023. Du kan tilmelde 
dig inde på FDF.dk/tilmeld. Fristen for 
tilmelding er den 17. marts 2023. Senest 
to uger før kurset vil du modtage et  
deltagerbrev per mail.

Hvilke temaer kan du forvente 
på FDF Lederkursus 2023?

Forkyndelse 
i kredsen Grundlæggende 

lederuddannelse Legens univers  
i FDF

Natur vs. 
FDF

Lederfælles- 
skabet

Musik til  
mødet

Pædagogik  
i FDF

Fagspecifikke  

uddannelser
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TID 
FDF Lederkursus 2023 starter d. 21. april kl. 
19.30. Kurset slutter søndag d. 23. april kl. 13.30.

STED
FDF Friluftscenter Sletten.

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 1.463 kr. for en hel 
weekend, 691 kr. for en halv weekend. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta-
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be-
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel-
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt kur-
sustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion 
fra kommunen, udgør huslejeandelen for FDF 
Lederkursus 548,16 kr.

Prisen for kurset dækker modulerne på kur-
set, maden under kurset, de fællesskabsdan-
nende aktiviteter under kurset, overnatningen 
på Sletten og selvfølgelig den gode oplevelse 
af at være sammen.

Prisen for børn mellem 4 og 12 år på kurser  
er 500 kr. 

ALDERSGRUPPE
Lederkurset er for alle ledere i FDF over 18 år, 
uanset som man er aktiv i kredsen, netvær-
ket, et udvalg, landsdelen på kurser eller laver 

andre FDF-aktiviteter, så kom på Lederkursus 
og få inspiration til at udfolde FDFs ambition 
og udviklingsmål.

På lederkurset vil der være mulighed for at 
tage de yngste med, da der kommer til at 
være børnepasning under modulerne. Her 
kommer der også til at være planlagt et godt 
og spændende program som kan ramme de 
fleste aldersklasser.

OVERNATNING 
Overnatningen på kurset er som udgangs-
punkt udendørs. Hvis der ønskes anden type 
af overnatning, kontaktes Ditte Hartnack på 
dh@FDF.dk.

FÆLLESTRANSPORT
Der er mulighed for fællestransport fra 
Skanderborg Station fredag en 21. april kl. 
19:00. Bussen kører fra sletten til Skanderborg 
Station søndag den 23. april kl. 14.00. Du kan 
tidliges nå et tog 14:40. Ønsker du at benytte 
dig af fællestransporten, kan du vælge dette 
til, i forbindelse med tilmelding til kurset.

SÆRLIGE HENSYN
Vær opmærksom på at Sletten er et stort 
område, hvor der kan være et stykke vej fra 
overnatningsstedet til undervisningsstedet 
eller det samlingstelt hvor fællesprogrammet 
foregår i. Har du fysiske udfordringer, vi skal 
tage hensyn til, må du meget gerne gøre op-
mærksom på dette i din tilmelding. 

Særlige hensyn til kost skal ligeledes oplyses i 
tilmeldingen.

SPØRGSMÅL 
Hvis du har spørgsmål til kurset, kan du 
kontakte Forbundssekretær Ditte Hartnack på 
mail dh@FDF.dk eller på 41 73 11 81.

PRAKTISK INFO

Fredag Lørdag Søndag

19:30 Ankomst 8:00 Morgenmad 8:00 Morgenmad

20:45 Velkomst og energi 9:00 Blok A 9:00 Gudstjeneste 

21:30 Kompetencekarrusellen 12:00 Frokost 10:15 Blok B

22:30 Andagt 13:00 Valgfrie aktiviteter 12:30 Tjanser

14:45 Blok B 13:30 Frokost og tak

18:00 Aftensmad

19:30 Udviklingshjulet

22:15 Underholdning og andagt
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