
FDFs grundlæggende lederuddannelse
Vejledning til oplæring af nye og kommende ledere

Kære kredsleder,
Du sidder her med vejledningsmaterialet til FDFs grund
læggende lederuddannelse. Før du går i gang vil vi gerne 
sige tak for, at du hjælper os med at uddanne nye og 
kommende ledere, så børn og unge de næste mange år 
kan få solide ståsteder at møde verden fra. 

Vi er klar over, at det ikke altid er lige nemt at over
skue opgaven med uddannelse. Derfor har vi forsøgt at 
gøre den grundlæggende lederuddannelse så smidig og 
kredsvenlig, som vi har kunnet tænke os til.

Vejledningen her er tænkt både til dig som kredsleder, 
men også til de ledere, som du kommer til at udpege til 
håndtere forskellige moduler i oplæringen af de nye og 
kommende ledere. 

Den grundæggende lederuddannelse retter sig både 
mod kredsens unge, som er ved at blive voksne, nye 
voksne som I får ind fra andre organisationer, forældre 
til jeres medlemmer og andre nye ledere, som skal til 
at være en del af jeres fællesskab. Uddannelsen er med 
andre ord rettet mod alle dem I gerne vil have til at være 
ledere, som ikke allerede er det.

Den grundlæggende lederuddannelse bygger på to 
elementer: Oplæring i kredsen og et kursus i lands
delen. Opgaven for jer er at oplære de nye og kommen
de ledere i den måde I laver FDF. Så tager landsdelen og 
forbundssekretæren sig af at lære de nye ledere, hvor
dan FDF hænger sammen og hvordan vi er forbundne. 
Oplæringen i kredsen består af 15 moduler, som I skal 
strukturere til et oplæringsforløb sammen med de nye 
og kommende ledere.

På FDF.dk og i kredsens uddannelsesmappe vil du 
kunne finde vejledninger og inspirationsmateriale til 
de 15 moduler, som vil blive løbende udgivet hen over 
efteråret 2020.

Ud over denne vejledning er der to andre materia
ler, som I med fordel kan bruge hjemme i kredsen. Det 
første materiale er et overblik over moduler, som I kan 
bruge til at strukturere oplæringen. Det andet materiale 
er kredsens uddannelsesmappe, som I har fået tilsendt 
med kredsforsendelsen. I den kan I samle modulvejled
ningerne og det inspirationsmateriale, som måtte blive 
sendt ud til jer. På den måde er det nemt for alle i kred
sen at finde materiale til oplæringen.

Oplæringen – nærmere fortalt 
Som nævnt tidligere i denne vejledning består oplærin
gen i kredsen af 15 moduler. De 15 moduler er de sam
me for alle nye og kommende ledere, men det vil være 
forskelligt hvor omfangsrigt hvert enkelt modul vil blive. 
Det vil også være forskelligt hvor lang tid de nye og 

kommende ledere hver især skal bruge for at gennem
føre oplæringen i kredsen  særligt ud fra hvornår de 
starter oplæringen. 

Den grundlæggende lederuddannelse kan tidligst 
afsluttes, når man er fyldt 18. Oplæringen i kredsen for 
unge vil derfor typisk tage mellem 2 og 5 år, alt efter 
om man starter midt i seniortiden eller lige når man er 
blevet seniorvæbner.

For nye voksne anbefaler vi, at oplæringen klares in
tensivt på ½ til 1 år. Mange nye voksne vil også have en 
del erfaringer fra andre dele af livet at trække på som 
gør, at flere af modulerne i oplæringen vil tage kortere 
tid end for de unge.

Ud over de to primære dele af den grundlæggende 
lederuddannelse kan uddannelsen med fordel suppleres 
med kurser i både netværks, landsdels og forbunds
regi. Forløbet kan desuden afsluttes med en ceremoni, 
som både kan afholdes i kredsen, men også i netværket 
eller landsdelen.

Oplæring i fællesskab
Som kredsleder kan det godt være en mundfuld at lære 
nye og kommende ledere op samtidig med alle de andre 
opgaver, som skal løses i kredsen. Derfor håber vi også, 
at du vil involvere de øvrige ledere i kredsen, så de 
varetager forskellige moduler, hvor de selv er skarpe. På 
den måde får du også introduceret de nye og kommen
de ledere til de ledere I allerede er i kredsen, og de får 
mulighed for at lære hinanden at kende gennem oplæ
ringsforløbet.

Afslutning
Her til sidst i vejledningen, vil vi igen gerne sige tak for, 
at I tager ansvaret for at lære de kommende genera
tioner af ledere op i FDF. Vi har alle et ansvar for at 
skabe gode oplevelser for børn og unge ved at sikre, at 
de møder kvalificerede ledere i deres tid i FDF. Det er 
vi dybt taknemmelige for, at du tager del i, så børn og 
unge også de næste mange år kan få et ståsted at møde 
verden fra.

Vi samlet en FAQ på FDF.dk, som måske kan give svar 
på de spørgsmål, som du måske sidder tilbage med. Du 
kan også skrive til uddannelsesforum@FDF.dk, hvis du 
ikke finder svar i FAQ’en.

God fornøjelse
FDFs uddannelsesforum


