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

ABV 
RK, Maria 

Rytter 
Ja   Debat/tema (D) 

X Beslutning (B) 

Punkt: 2.01 HB-Møde:-Jan 2022 

Besøg af uddannelsesforum 

RESUMÈ 

Uddannelsesforums (UF) formand Maria Rytter besøger HB for at diskutere visioner for 
FDFs uddannelsestilbud. Samtidig er UF i gang med en strukturændring, der kræver HBs 
godkendelse jfr. Kommissoriet og HBs beslutning på HB-mødet i januar 2020. Forslag til 
strukturændring kan ses i sagsfremstilling. Konsekvensen af godkendelse af strukturæn-
dring vil være, at uddannelsesforum består, men opdeles i hoved- og undergrupper, hvor 
hovedgruppen vil fokusere på udvikling af FDFs uddannelsestilbud, mens undergrupperne 
fungerer som sparrings- og implementeringsgrupper.  
 
Processen på mødet er: 
 
Del 1: Drøftelse og beslutning (20 min) 
Maria Rytter præsenterer sine erfaringer fra de forgangne to år samt forslaget til omstruk-
turering. Forslaget drøftes og HB træffer beslutning. 
 
Del 2: Drøftelse (20 min)  

Maria Rytter fremlægger sine visioner og retninger for uddannelse i FDF, og så vil hun gerne 
drøfte hvilke ideer, visioner og retninger HB har for uddannelse. Der ønskes en dialog med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

Hvordan skal uddannelse i FDF udvikle sig i fremtiden? 

INDSTILLING 

A: HB godkender at uddannelsesforum omstruktureres, så det fremover består af 
en hovedgruppe, med undergrupper tilknyttet.   

B: HB og UFs formand Maria Rytter diskuterer visioner for FDFs uddannelsestilbud. 
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SAGSFREMSTILLING 

Januar 2022: HB godkendte at uddannelsesforum omstruktureres, så det fremover 
består af en hovedgruppe, med undergrupper tilknyttet.   

BAGGRUND 
Siden HB i januar 2020 godkendte omstruktureringen af Uddannelsesforum, er der sket rig-
tig meget både i verden, og i FDF. Med omstruktureringen blev lederuddannelserne i de for-
skellige landsdele inviteret ind i UF, hvilket har trukket lederuddannelserne tættere ind til 
forbundet og vist FDFs uddannelsestilbuds bredde. 
 
Bredden af Uddannelsesforum har vist sin styrke med hensyn til geografisk rækkevidde, 
men en svaghed i faglig dybde, kommunikation og relevans for udvalgets medlemmer. Der-
for ønskes en optimering af udvalgets struktur og form. 
 
Flere af medlemmerne i Uddannelsesforum sidder med som repræsentant for landsdelenes 
uddannelsestilbud. Igennem de sidste par år er det blevet klart, at landsdelenes uddannel-
sestilbud i højere grad har brug for et selvstændigt forum til sparring og samarbejde. 
Landsdelenes uddannelsesrepræsentanter har ytret ønske om etablering af et netværk, der 
tager udgangspunkt i landsdelenes arbejde. 
 
Det nuværende Uddannelsesforum har haft en mødestruktur af to årlige fysiske møder (så 
vidt muligt i forhold til corona-begrænsninger). Denne hyppighed er for lav i forhold til at 
kunne holde momentum i forummet, samt at give medlemmerne en følelse af ejerskab 
over de beslutninger og processer som udvalget berører. Derfor ønskes der en mere effek-
tiv beslutning- og produktionsgang i Uddannelsesforum, hvor udvalgets arbejde i højere 
grad vil omhandle udvikling af uddannelse, og hvor strukturen afspejler ejerskab i stedet 
for repræsentantskab. 
 
Figur 1.1. - Uddannelsesforums nuværende organisering. (Grafik: Jeppe Sølvberg Strauss) 
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Udvalgsstruktur 
Uddannelsesforum skal derfor i stedet have en hovedgruppe, bestående af: 

• En formand 
• Ca. fire frivillige, der arbejder med udvikling af uddannelse i FDF 
• En tilknyttet ansat med ansvar for uddannelse. 

 
Figur 1.2. – Uddannelsesforums foreslåede organisering. (Grafik: Rune Kløve Junge) 

 

Uddannelsesorganisering - FDF - 2020
HB
Opgave
Sætter strategisk retning for uddannelse i FDF

Uddannelsesforum
Opgave
Koordinerer implementeringsindsatser for 
uddannelse

Deltagere
HB-repræsentant, udviklingschef, ansat, 
formand/formandskab, 8 landsdelsrepræsentan-
ter, kursusrepræsentant, uddannelseseksperter, 
arbejdsgrupperepræsentanter

Styregruppe
Opgave
Skaber overblik og sammenhæng mellem HBs 
strategiske retning og implementeringer i 
uddannelsesforum

Deltagere
Udviklingschef, ansat, formand/formandskab for 
uddannelsesforum og en uddannelsesekspert

Arbejdsgrupper
Opgave
Udvikler og vedligeholder uddannelsesmaterialer 
og koncepter

Forslag til arbejdsgrupper
Den grundlæggende lederuddannelse, 
ÜôÄÀ÷ÝÄÀÄôþÀÀ°ããÄÝ÷ÄȤ�÷ñÄ¼Ñ°ÝÜþô÷ÄôȤ�ÝÄÀÄôķÎÐü-
en, dybdeuddannelse, breddeuddannelse

Landsdele og kurser
Opgave
Implementerer beslutninger taget af uddan-
nelsesforun

Hovedbestyrelsen
Opgave
Sætter strategisk retning for uddannelse 
i FDF

Bilag: Forslag til uddannelsesorganisering i FDF – 2022

Uddannelsesforum Hovedgruppe (HG)
Opgave
Skaber overblik og sammenhæng mellem HBs strategiske 
retning og implementerer i uddannelsesforums 
undergrupper. Udvikler uddannelse i FDF. HGs medlemmer 
er hver især kontakt til de forskellige undergrupper, så der 
sikres kontakt mellem HG og UG. 
Deltagere
formand, fire frivillige, HB-Repræsentant, tilknyttet ansat.

Undergruppe (UG): 
Landsdelsuddannelse
Opgave
At sparre, koordinere og 
samarbejde med andre landsdele, 
samt implementere beslutninger 
fra HG, om uddannelse lokalt.
Deltagere
Repræsentanter for landsdelenes 
lederuddannelse, HG-kontakt

UG - Den grundlæggende 
lederuddannelse
Opgave
At udvikle og forbedre forbundets 
grundlæggende 
lederuddannelsestilbud.
Deltagere
Frivillige udpeget af HG, HG-kontakt

UG – Kursuslederforum
Opgave
At agere bindeled mellem kurser, 
der udbydes af forbundet og HG, og 
implementere beslutninger fra HG
Deltagere
Frivillige udpeget af HG, HG-kontakt

UG - XX
Opgave
?

Deltagere
?

Udarbejdet af: Forbundssekretær Rune Kløve 
Junge, på baggrund af formand for 
Uddannelsesforum, Maria Rytters, forslag til 
strukturændring af Uddannelsesforum, 2022.

UG - XX
Opgave
?

Deltagere
?

UG - XX
Opgave
?

Deltagere
?
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Hvert frivilligt medlem i hovedgruppen vil være kontaktperson til en eller flere undergrup-
per: underudvalg, uddannelsestilbud, kursustyper, arbejdsgrupper eller bestemte uddannel-
sesområder. 
 
Der etableres en undergruppe for Landsdelenes uddannelsesnetværk, hvor de nuværende 
repræsentanter i Uddannelsesforum allerede vil kunne begynde grundlaget for sådan et 
netværk.   
 
En ny form for Uddannelsesforum vil kunne effektivisere udvalgets kræfter og ressourcer. 
Ønsket om ny udvalgsstruktur skal tilgodese de nuværende medlemmer, således at hvert 
medlem tydeligt kan se egen rolle i udvalget. 
 
Mødestruktur 
Med en mere simpel udvalgsstruktur, samt et mindre udvalg, vil det være muligt at kunne 
have en højere mødefrekvens. Hvis udvalgets medlemmer tilmed er i samme geografiske 
område, vil fire årlige, fysiske udvalgsmøder være at foretrække. Hertil vil de enkelte ud-
valgsmedlemmer have egne møder med deres kontaktenhed. 
 
Beslutningskraft 
Det er vigtigt for Uddannelsesforum at have en tæt kontakt med HB. Derfor ønsker Uddan-
nelsesforum at forsætte med, at have et HB-medlem tilknyttet. Det er ligeledes vigtigt at 
have tæt forbindelse med ansatte og fortsat have en ansat tilknyttet. 
 
Ved at have færre medlemmer i hovedgruppen for Uddannelsesforum, vil der forhåbentlig 
gives en større beslutnings- og handlekraft til de enkelte medlemmer og deres kontakten-
heder. 
 
Kommandoveje 
Uddannelsesforums hovedgruppe vil kommunikere til de forskellige undergrupper, gennem 
en kontaktrolle. Hvert medlem har derved ansvar for at viderebringe information til en eller 
flere undergrupper. Undergrupperne kan være selvstændige uddannelsestilbud eller grup-
peres efter uddannelsestype, eksempelvis: 

• Ungdomskurser 
• Landsdelskurser 
• Forbundskurser 
• Specialistkurser 
• Arbejdsgrupper 

Kommunikation imellem HB og ansatte vil primært ske igennem udvalgets repræsentanter 
for hhv. HB og ansatte.  

TIDSPLAN 
Strukturændringen træder i kraft umiddelbart efter HBs godkendelse. 
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VIDERE PROCES 
Strukturændringen træder umiddelbart i kraft efter HBs godkendelse, og derefter vil Ud-
dannelsesforums formand Maria Rytter, sammen med tilknyttede ansatte effektuere denne 
i løbet af februar og marts. 

KOMMUNIKATION 
Strukturændringen kommunikeres først og fremmest til nuværende medlemmer af uddan-
nelsesforum, og dernæst til ansatte og organisation. Kommunikationen skal fokusere på, at 
ændringen sker for at sikre udviklingskraft i Uddannelsesforum. 

ØKONOMI 
Beslutningen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Selvom der lægges op til at 
hovedgruppen holder flere møder, kommer de til at have en mindre geografisk spredning – 
dvs. i og omkring hovedstadsområdet. Derudover lægges der op til, at undergrupper gør det 
samme eller holder deres møder fortrinsvist online. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Bilag 1 – Uddannelsesforums nuværende organisering. 
2. Bilag 2 – Uddannelsesforums foreslåede organisering. 

I baggrundsmappen er kommissoriet for Uddannelsesforum tilgængeligt.  
 


