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Sæt ét kryds Type Ansvarlig Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

ABV Ja X Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.06 HB-Møde: Januar 2020 

Mulige ændringer på uddannelsesområdet 

RESUMÈ 

 
På HB mødet i maj 2019 besluttede HB et nyt kommissorium for Uddannelsesforum.  
JSS og ABV har i løbet af efteråret haft drøftelser om organisering af FDFs uddannelse her-
under Uddannelsesforum samt FDFs grundlæggende lederuddannelse.  
 
Dette har givet anledning til at fremlægge forslag til justeringer. Disse beskrives i sagsfrem-
stillingen nedenfor. Disse skal drøftes og besluttes.  
 
I bilag 2 beskrives de justeringer som der ønskes for den grundlæggende lederuddannelse. 
Disse skal drøftes, og input videregives til Uddannelsesforum.  
  

INDSTILLING 

Det indstilles at HB  
 

A: Drøfter og godkender justeringerne i sagsfremstillingen 
 

B: Drøfter justeringerne i bilag 2 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I foråret 2019 blev der lavet et omfattende og ambitiøst kommissorium for uddannelsesfo-
rum med Jonathan Kunish som formand. Jonathan fik arbejde udenlands, og siden august 
har ABV arbejdet for at finde en formand, men det har været svært at finde en som øn-
skede at løfte opgaverne fra kommissoriet sammen med udvalget. Det er lykkedes i de-
cember, Maria Rytter overtager posten her i januar, under forudsætning af, at organiserin-
gen af udvalget kan blive anderledes.  
 
At det var svært at finde en ny formand, samt ønsket om at have fokus på uddannelses-
området, har affødt en del drøftelser med Jeppe, som er den forbundssekretær, der er til-
knyttet uddannelsesforum. JSS og ABV har primært drøftet FDFs grundlæggende uddan-
nelse, og FDFs uddannelsesorganisering.  
 
Der har siden vedtægtsvedtagelsen af den grundlæggende lederuddannelse i 2012 været 
gjort mange tiltag, for at få FDFs uddannelse til at fungere så godt som overhovedet muligt.  
Vi er dog stadig ikke i mål med to væsentlige faktorer: 
 
Et - Uddannelsesforum er et udvalg med frivillige og en ansat. De har gennem de sidste 
mange år haft svært ved at vide hvilke indsatser, der var vigtige og hvis de gerne ville lave 
noget om, havde de ikke mandat til at vide om de kunne eller måtte gøre det (mangler et 
HB og/eller ledelsesmedlem) 

 
To - Der er ingen sammenhængskraft mellem uddannelsesforum og dem der udfører ud-
dannelse, altså lokale lederskoler, forbundssekretærer og landsdelsledelser. Det gør imple-
menteringsmusklen svag, og det er nærmest umuligt for forummet at ’komme ud’ og im-
plementere deres materialer.   
 
Forslag til justeringer (Dette skal drøftes og besluttes) 
Følgende justeringer af organiseringen af Uddannelsesforum ønskes, for at fremme imple-
menteringsmusklen i FDF, samt for at få en større sammenhængskraft mellem landsdelenes 
uddannelsestilbud og landsforbundet. (Der er grafisk model af organiseringen i bilag 1) 
 

• Uddannelsesforum bliver et forum. Et forum som mødes et par gange om året for at 
koordinere og implementere uddannelsestiltag. Uddannelsesforum vil arbejde under 
det kommissorium, der blev vedtaget i maj 2019. 
  

• Uddannelsesforum vil bestå af  
o Et frivilligt formandskab/en formand 
o FDFs udviklingschef 
o En koordinerende ansat 
o 1 repræsentant som arbejder med uddannelse fra hver af landsdelene.  
o 1 repræsentant for FDFs kursusledere (kursuslederforum)  
o Forskellige frivillige som er stærke indenfor uddannelse.  
o Evt. et HB medlem 
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OBS! 
I dag er det landsdelsledelserne der står for uddannelse lokalt. Dette vil vi ikke ændre, men 
vi ønsker, at de hver bidrager med et medlem til Uddannelsesforum, som kan berige med 
viden om det lokale, og kan tage de nye tiltag fra Uddannelsesforum med tilbage og imple-
mentere dem. Det ønskes i første omgang at gøres uden, at vi ændrer i vedtægterne for 
landsdelsenes opgaver.   
 

• Der dannes en styregruppe, som organiserer sammenhænge mellem Uddannelsesfo-
rum, kommissoriet, FDF strategiske retninger og landsmødebeslutninger. Styregrup-
pen består af udviklingschefen, en ansat (forbundssekretær), formand for Uddannel-
sesforum og en frivillige som har stor indsigt og viden om uddannelse (uddannelses-
ekspert)  
 

• Uddannelsesforum har arbejdsgrupper, som refererer til forummet. Disse arbejds-
grupper har naturligvis en plads i forummet, når dette er nødvendigt. Uddannelses-
forum beslutter hvilke arbejdsgrupper der er aktuelle at tilføje. Der er dog et minimum 
af arbejdsgrupper bestående af 

o Den grundlæggende lederuddannelse 
o Kredslederuddannelse 
o Kursuslederforum 

 
 
TIDSPLAN 
Såfremt at justeringerne besluttes ønskes det implementeret i foråret 2020 med den nye 
formand Maria Rytter i spidsen.  
 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Model for organisering 
2. Forslag til justeringer 


