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

RAP 
RAP 

MFH/RL 
Åbent  Debat/tema (D) 

X Beslutning (B) 

Punkt: 2.06 HB-Møde: August 2022 

Medieomlægning 

RESUMÈ 

HB vedtog i maj 2021, efter behandling af medieundersøgelsen fra foråret 2021, at der 
skulle nedsættes en eller flere arbejdsgrupper for at komme med anbefalinger til FDFs 
fremtidige medieudbud. På grund af et stort træk på kommunikationsansatte i forbindelse 
med corona og problemer med at finde frivillige til at løfte landslejrkommunikationen blev 
dette arbejde ikke igangsat før foråret 2022. Dette skete efter en HB-behandling i januar 
2022, hvor FLUX og BLUZ blev sat på pause, og et nummer af FDF LEDEREN aflyst. 
 
I sagsfremstillingen er arbejdsgruppens bud på en medieomlægning.  

INDSTILLING 

HB godkender nedenstående omlægning af FDFs medier. 
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SAGSFREMSTILLING 

1. BAGGRUND 
Der er meget historik i og omkring FDFs medier. FDF LEDEREN i sin nuværende form har 
rødder tilbage til 1970/1971, hvor det som blad afløste ”Førernyt”. På LM1974 vedtages det, 
at medlemsbladet for børn og unge GLIMT bliver obligatorisk for alle medlemmer. Det sid-
ste nummer af GLIMT udkom i 2003. Det blev samme år afløst af Sille og Sigurd, FLUX og 
BLUZ. Siden er FDF.dk og tilstedeværelse på flere sociale medier kommet til - men mest 
for at understøtte ledere.  
 
I forhold til børn og unge er det altså næsten 20 år siden medierne for alvor har været æn-
dret. Flere forsøg har været lavet undervejs, men ikke noget der helt grundlæggende æn-
drede ved målgrupper eller trykte medier. Det foreslår arbejdsgruppen at ændre på, for at 
FDF også i fremtiden kan imødekomme medlemmernes behov og medievaner og sikre rele-
vant indhold til målgrupperne.   
 
En grundproblematik ved den nuværende model er, at meget tid hos ansatte i dag er bånd-
lagt til arbejde med den store bladmængde, vi p.t. har. Der er mange frivillige, der også bi-
drager, men meget produktion, korrektur og redigering løftes i høj grad af ansatte. Det er et 
ledelsesmæssigt ønske, at der over tid frigives ressourcer fra bladproduktionen med hen-
blik på at løfte kredsunderstøttelsen og de øvrige kommunikationsopgaver, der er i lands-
forbundet. Samtidig vil en omlægning til mere digitalt indhold forventeligt kunne tiltrække 
nye og flere frivillige til det arbejde. 
 
Hvis nedenstående plan skal lykkes, kræver det, at der kommer flere frivillige ind i arbejdet 
med FDFs medier. Rekruttering er derfor en afgørende præmis for succes. Samtidig giver 
de digitale mediers høje/konstante udgivelsesfrekvens andre produktionsmæssige mulighe-
der og udfordringer. Denne omlægning vil kræve en høj grad af tillid til, at frivillige kan 
kommunikere FDF-identitet uden lange redaktionelle godkendelsesforløb. Digitale medier 
ændrer sig ikke kun i udbud, men også i anvendelse. Fx er en måde at bruge TikTok på i 
dag ikke det samme om et halvt år, selvom det formelt er samme medie/app. Netop derfor 
er også unge frivillige nødvendige i en anden grad, end vi før har arbejdet med i FDF, for at 
lave relevant indhold. Redaktører og ansattes rolle vil derfor også ændre sig til at være 
mere vejledende og identitetsgivende. Vi går fra en virkelighed, hvor vi sender målrettet fy-
sisk indhold ud, til at medlemmerne selv vælger indhold til og fra. 

Arbejdsgruppen 
I begyndelsen af marts blev alle redaktionsmedlemmer i FDFs redaktioner via e-mail invite-
ret til at deltage i udarbejdelsen af en anbefaling til FDFs fremtidige medieudbud. Sidelø-
bende blev frivillige med kommunikationsfaglig baggrund via en nyhed på FDF.dk inviteret 
til at deltage i arbejdsgruppen. Enkelte blev opfordret direkte.  
 
Følgende frivillige indgik i arbejdsgruppen: 

• Thomas Heie Nielsen, FDF LEDEREN 
• Kim Horsevad, FDF LEDEREN 
• Sebastian Faber, FDF LEDEREN 
• Sara Amfelt, BLUZ 
• Sofie Larsen, HB 



FDFs Hovedbestyrelse  3/6 

 

• Esben Thanning-Dahl, FDFer der ikke sidder med i en redaktion (med faglighed og 
praktisk erfaring med digitale designprocesser og kommunikation) 

 
Herudover har FDFs kommunikationsteam samt generalsekretæren deltaget i arbejdsgrup-
pens møder, der fandt sted henholdsvis 19. april og 9. juni 2022.  
 
På første møde fik arbejdsgruppen en indføring i baggrunden for arbejdet, FDFs medieun-
dersøgelse samt et eksternt oplæg om børn og unges brug af sociale medier. Oplægsholder 
var Kenneth Sangild, Digital Specialist og teamleder hos Superego. De indledende oplæg 
blev afsættet for arbejdsgruppens efterfølgende brainstorm om mulige fremtidige medier 
og formater for henholdsvis voksne og børn/unge. 
Med udgangspunkt i oplæg og videnspapir (se bilag) har arbejdsgruppen i løbet af de to 
møder udarbejdet nedenstående anbefaling til FDFs fremtidige medieudbud og herunder 
forholdt sig særligt til fastholdelse af pilte, større grad af digital understøttelse, overgangen 
fra ung til voksen (18-25-årige) og medieudbuddets samspil med det kommende FDF.dk. 

2. ANBEFALING FRA ARBEJDSGRUPPE 
Som supplering til nedenstående, så opstilling i tabel i bilag 1. 

FDFs fremtidige medieudbud 
 
Fremtidigt medieudbud til børn og unge 
Sille og Sigurd bevares i sin nuværende form som målrettet tilbud til puslinge og tumlinge. 
Konceptet udgør et samlet mødemateriale bestående af en højtlæsningshistorie med tilhø-
rende andagter og aktiviteter – samt en kortere og mere letlæst version af samme historie 
til børnene.  
 
Arbejdsgruppen foreslår at nedlægge magasinerne FLUX og BLUZ for at give plads til nye 
koncepter og en tilstedeværelse på de digitale platforme, som børn og unge i forvejen fær-
des på. Til piltene foreslås et samlet koncept bestående af et fysisk materiale til børnene, 
mødeforslag til lederne og digitalt videoindhold.  
 
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer vil opleve den største ændring. En opmærksomhed er 
at nogle børn i denne gruppe er under 13 år og således yngre end den officielle alders-
grænse på hovedparten af de sociale medier. Arbejdsgruppen er dog bevidst om, at også 
væbnerne har en høj og tiltagende digital tilstedeværelse og ser det derfor som en klar mu-
lighed, at gruppen “ser med” på tværs af tilbuddene på trods af at de ikke officielt kan.   
 
Til seniorvæbnere og seniorer foreslår arbejdsgruppen at overgå til videobaseret indhold på 
sociale medier, mens det husstandsomdelte kursuskatalog udvides med nogle siders re-
daktionelt indhold. 
 

• Pilte-koncept i landslejrens univers 
Arbejdsgruppen foreslår et nyt koncept til pilte, hvor et fysisk materiale kombineres 
med mødeforslag til lederne og digitalt videoindhold. Konceptet rammesættes af et 
genkendeligt univers med fx landslejrens figurer som omdrejningspunkt. 

 



FDFs Hovedbestyrelse  4/6 

 

Formålet bag konceptet er primært at kommunikere en særlig pilte-identitet og et tilhørs-
forhold i FDFs nationale pilteflok. Sekundært skal materialerne inspirere pilteledere til gode 
mødeaktiviteter. Isoleret set kan hverken det fysiske materiale (fx kodebog, kortspil, red-
skabspose) eller mødeforslagene til lederne betragtes som selvstændige medier, da det er 
vedtaget af HB at det nye pilteudvalg udarbejder dette, men i samspil med videoindholdet 
åbnes muligheden for formidling af pilte-identitet i sammenhæng med landsforbundets 
overordnede indsats for fastholdelse af pilte. Derfor er dette tiltag en særlig medieindsats.  
 
Dette forslag er udarbejdet i samarbejde med indsatsen om pilte i udviklingsmålet. Derfor 
er det sammenhængen mellem pilteudvalg og medieudvalg der tages stilling til. I praksis vil 
der formentlig være en særskilt piltemediegruppe som arbejdsgruppe under pilteudvalget.   
 

• Videoindsats til væbnere, seniorvæbnere og seniorer 
Seniorvæbnere og seniorer er i tiltagende grad digitalt orienterede, og derfor foreslår 
arbejdsgruppen den mest vidtgående ændring i medieudbuddet til netop denne mål-
gruppe. Helt centralt i det kommende udbud er en videoindsats. Videoindhold er vel-
egnet til formidling i alle genrer under FDFs formål for medier – information, inspira-
tion og identifikation – og alle de store sociale medier, som målgruppen orienterer 
sig mod (særligt Instagram og TikTok), har gennemgået en transformation mod vi-
deoindhold. I forhold til væbnere søges at genbruge indhold på flere platforme for 
over tid at finde en passende form til aldersgruppen under 13 år. 

 
Arbejdsgruppen har søgt inspiration til udviklingsarbejdet hos bureauet Superego, som har 
leveret viden om unges medievaner og platformenes muligheder. Konklusionen herfra er 
klar: Video er fremtiden!  
 
Arbejdsgruppen har indtil videre opridset en skitse til en kommende videoindsats, hvor en 
stor del af videomaterialet produceres af en gruppe frivillige, unge indholdsskabere inden 
for målgruppens aldersspænd. Den løbende kontakt til indholdsskaberne og kvalitetskon-
trol af indholdet varetages af en eller flere frivillige tovholdere, mens det endelige redaktio-
nelle ansvar placeres i FDFs kommunikationsteam. 
 

• Kursuskatalog med lidt ekstra 
For at opretholde og potentielt øge tilslutningen til FDFs kurser foreslår arbejdsgrup-
pen, at det trykte kursuskatalog fortsat produceres og omdeles til alle kursernes 
målgrupper – det vil sige alle medlemmer over 13 år. 

 
I sin hidtidige form har kursuskataloget stort set udelukkende indeholdt praktiske oplys-
ninger, gruppebeskrivelser m.m., men arbejdsgruppen ser muligheder for, at kataloget kan 
udvides med nogle siders redaktionelt indhold, som sætter kurserne i sammenhæng med 
det øvrige FDF. 
 
Det redaktionelle indhold kan produceres af FDF LEDERENS redaktion understøttet af FDFs 
kommunikationsteam. 
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Fremtidigt medieudbud til voksne 
FDFs medieundersøgelse fra 2021 viser, at FDF LEDEREN har en meget høj kendskabsgrad 
og læserandel, og samtidig er den voksne målgruppe endnu ikke digitalt orienteret i samme 
grad som den yngre. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at det største udviklingsbehov ligger 
hos målgruppen bestående af børn og unge, og foreslår en digital versionering af de nuvæ-
rende artikelformater fremfor en egentlig gentænkning af det samlede medieudbud til 
voksne. 
 

• Digital versionering til ledere 
Udgangspunktet er, at FDF LEDEREN inklusive den nuværende redaktionelle struk-
tur opretholdes. Indenfor redaktionens rammer igangsættes et arbejde med opdate-
ring af artikelformater, så de også fremadrettet afspejler FDFs strategiske og værdi-
mæssige retning samt i højere grad end nu egner sig til den digitale versionering. 
Dette arbejde vil også omfatte sammentænkning med det kommende FDF.dk, men 
da dette projekt endnu ikke er igangsat, har arbejdsgruppen ikke taget yderligere 
stilling til en sådan sammentænkning. Essentielt er det dog, at indholdet i højere 
grad kan tilgås på flere måder af den voksne målgruppe. 

 
Der er i arbejdsgruppen en opmærksomhed på, at den unge generation – og i særdeleshed 
kommende generationer – vil efterspørge mere digitalt indhold, og derfor vil en løbende di-
gital transformation af magasinet være en nødvendig fremtidssikring. 
 
 

3. IMPLEMENTERING 
Ingen ændring omkring Sille og Sigurd 

 
• Pilteudvalg 

En arbejdsgruppe der arbejder med medieindhold til og med pilteudvalget vil blive i 
gangsat i løbet af efteråret, da det første piltemateriale skal udkomme i januar.  
 

• Ny redaktion til korte videoformater (Væbnere, seniorvæbnere og seniorer) 
For at fastholde landslejrens netværk af frivillige og erfaringer derfra med sociale 
medier igangsættes arbejdet med omlægningen umiddelbart efter HBs beslutning. 
Det er en travl periode med også landsmødeforberedelse, men da der kræver flerer 
frivillige og engagement på flerer niveauer er anbefalingen at gå i gang nu.  
 

• FDF LEDEREN 
Ovenstående ændringer vil nødvendiggøre en udvidelse af FDF LEDERENs redaktion, 
men arbejdsgruppen forventer, at et øget digitalt fokus, en bredere opgaveportefølje 
og et kontinuerligt arbejdsflow vil øge mulighederne for rekruttering til redaktionen. 
 

 

4. ØKONOMI 
Se bilag 2 med Kommunikationsbudget 23-24. Det nuværende niveau for medier oprethol-
des. Budget for kommunikation (uden løn til faste ansatte i FDF) er på samlet 1,15 mio. kr.  
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BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Skema - Implementering af fremtidigt medieudbud 
2. Kommunikationsbudget 23-24 

 
Baggrundsbilag 

• Retningslinjer og Formål for medier 
• Notat om medier på FDFs landsmøde (Januar 2022) 
• Videnspapir om digitale tendenser (Fra eksternt buro) 
• Videnspapir om digitale tendenser Grafisk (Fra eksternt buro) 


