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

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

Punkt: 2.03 HB-Møde: november 2021 

Opfølgning på aflysningen af Lederklubben LIVE 
 

RESUMÈ 

Kort opsamling på de tiltag der gøres efter aflysningen af Lederklubben LIVE. HB skal de-
batterer handlingerne.  

INDSTILLING 

 
HB debatterer potentielle handlinger efter aflysningen.  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Aflysningen af Lederklubben LIVE giver anledning til at få et indblik i hvordan emnerne fra 
arrangementet behandles og implementeres andre steder i organisationen i de næste må-
neder.  
Siden aflysningen har der været holdt møde med landsdelsledelserne for at få en status på 
hvordan deres arbejde med udviklingsmål forløber.  
Ligeledes er der en indsats i gang med at få tilpasset vinterens Lederklubben Online pro-
gram så nogle af emner kan omsættes til handlingsorienterede onlinesessions.  
 
Her er eksemplerne fordelt på de tre overordnede implementeringsindgange, der er i FDF.  
 
Lederklubben ONLINE 
Modul: Mød de nyeste kredsstartere – hvad fik dem til at springe ud i det? Deres perspek-
tiv på hvordan man er den gode nabokreds til en kredstarter? 
 
Modul: Puslinge og forældre-rapporterne fremlægges, og der arbejdes med hvordan resul-
taterne kan indarbejdes hos kredsene. I slutningen af session indbydes til puslinge-netværk 
som forløber i løbet af foråret. Kredse uden puslinge indbydes direkte til at deltage i disse 
netværk.  
 
Modul: Forældresamarbejdet i kredsen – hvordan skal kulturen være i FDF og hvordan er 
den i jeres kreds? 
 
Modul: Tre fortælleraftener med gode fortællere som også underviser i at øve sig på at 
blive en god fortæller selv.  
 
Modul: Pilte – formidling af resultater om den aldersgruppe med nyt materiale fr CUR, her-
efter debat og ideer til særlig tiltag for pilte.  
 
Modul: Hvordan kan I blive flere i kredsen – debat mellem kredsene om hvordan de arbej-
der med kredsudvikling.  
 
 
Landsdelsledelserne (+netværk) 
I landsdel 4 vil de sætte udviklingsmålene på til kredslederaften, så kredsledere kan debat-
tere hvilke dele de vil gå i gang med.  
Snart har alle landsdelsledelser holdt møde med Lasse (projektleder for kredsstart) om 
hvordan de kan få kredsstartsambassadører i deres landsdel. Nogle steder er der talt om 
forskellige relevante steder for kredsstart i den specifikke landsdel. Landsdel 2 udarbejder 
en kredsstartstrailer som nye kredse kan benytte sig af. I landsdel 6 & 7 vil de lave en spe-
cifik økonomisk ordning som kan støtte landsdelenes nye kredse.  
 
Flere landsdelsledelser vil bringe undersøgelsesresultaterne og de specifikke landsdelsdata 
ud til ud til netværksmøder og til lederskole. Der udarbejdes et pointepapir med resultater, 
og arbejdsspørgsmål som landsdelene kan sætte i spil til netværksmøderne.   
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Kredse (+Netværk) 
Kredsene indbydes gennem forbundssekretærerne til kredsudvikling med fokus på at få 
flere medlemmer. Dette kan ske sammen med andre kredse eller alene.  

• Puslinge og tumlinge – udvikle ideer til at få flere med 
• Pilte – overgange og god kvalitet i møderne 
• Ledere – sammenhold, rekruttering og fastholdelse  

 
 
Implementering i FDF 
I organisationer med mange frivillige som FDF er der et langsommere tempo, som imple-
menteringen kan foregå i, fordi det ikke er ledernes arbejdsplads, og fordi kredsene er selv-
stændige og dermed selv kan beslutte sig for hvilke dele de vil arbejde med til trods for at 
det er kredslederens ansvar at tage ansvar for landsmødets udviklingsbeslutninger.  
FDF har til januar haft en strategi i et år, og derfor er det på HB mødet i januar, at der vil 
være en generel drøftelse af om strategien implementeres på den måde som HB ønsker.  

BILAG 

Ingen bilag. 
 

 


