
 

 

Kommissorium for FDFs Legeudvalg 
Udvalget arbejder under ansvar over for FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs 

formål og ambition.  

 

Kommissoriet er gældende fra august 2020 – august 2024 

Målsætning 

FDFs Legeudvalg arbejder for at vedligeholde og styrke FDFs arbejde inden for leg 
som det kommer til udtryk i ambition og værdier: I FDF bliver verden større, når vi 
gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. 
I FDF tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, 
mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for 
som mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF leger vi os til 
færdigheder – i friluftsliv, når vi spiller musik, eller når vi konkurrerer mod hinanden 
for sjov og for at prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn oplever legens frie 
væsen, hvor vi leger på tværs af alder og gennem legen etablerer et fællesskab. Leg 
i FDF betyder, at voksne tager del i legen og leger med - bare fordi det er sjovt. 
  
Udvalget skal fungere i et FDF, hvor leg står centralt. Derfor skal udvalget 
kontinuert dygtiggøre sig, udfordre sit eget legesyn og følge hvad der sker omkring 
med leg uden for FDF. 

Arbejdsopgaver 

At udvikle og udfordre legesynet i kredsene i mødet med lederne.  
● Dette gøres blandt andet gennem: uddannelse i landsdel og forbundsregi, 

legemateriale til kredsene og artikler i FDF Lederen 
● At sætte fokus på alle typer leg og legens rolle i FDF jf. HB’s positionspapir 

om leg, og dermed også synliggøre andre legetyper end den regelstyrede leg. 
● Derudover arbejdes med hvordan leg kan udfolde FDF’s udviklingsmål og 

øvrige landsmødebeslutninger. Specifikke handlinger tilføjes efter 
landsmødet. 

 
At udvikle og forny legedatabasens indhold og funktionalitet 

● En selvstændig arbejdsgruppe, som Legeudvalget har ansvar for og som 
arbejder under egen projektbeskrivelse. På grund af både interne og  
eksterne målgrupper samt status som IT-projekt, godkendes 
projektbeskrivelsen af HB. 

 
At igangsætte og drive projekter der udbreder leg, til målgrupper uden for FDF, og 
derigennem udbreder kendskabet til legen i FDF 

● Disse projekter kan, med godkendelse fra HB, indebære samarbejde med 
virksomheder, andre organisationer eller lign. 



 

 

● Legens Dag som mærkedag videreføres, og der arbejdes videre med 
kvaliteterne i at fejre legen på en bestemt dato. 

 
At sætte værdierne i spil i leg, og lade legen åbne værdierne op 

● FDF’s formål, ambition og værdigrundlag skal være synligt i legen i FDF.  
● Udvikle nye lege, der illustrerer og udfolder FDFs ambition og værdier. Disse 

kan indgå i FDFs kommunikation, på legedatabasen etc. 
● Et særligt fokus på at kommunikere lege om samfundsengagement, tro og 

relation samt ståsted til kredsene. 
● Lave lege som arbejder med fortællingen om FDF, og gør det nemmere for 

de enkelte ledere at begynde snakken om FDF. 
● Inddrage andre relevante udvalg, grupper, arrangementer i arbejdet. 

 

 Ressourcer  

Udvalget finansieres primært af udvalgsbevillingen. I tilfælde af projekter, der 
direkte understøtter ambitionen og udviklingsmål tages der midler fra disse poster. 
Der er tilknyttet en ansat ressource som kontakt til udvalget. 
 
Der er flere ressourcer (både ansatte og frivillige) der arbejder med leg i FDF end 
dem, der er i legeudvalget. Legeudvalget har ikke ansvar i disse områder, men der 
skal naturligvis sikres kontinuerlig sammenhæng i arbejdet qua information og 
kommunikation mellem udvalg og forbund, både i intern og ekstern samarbejder 
omkring leg.  
 
 


