
Ung Leder 1 + 2 og Mesterlære
Den Grundlæggende Lederuddannelse

En hands-on guide for erfarne ledere og 
 kredsledere til  uddannelse af nye  ledere i kredsen.
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dette hæfte vil du finde vejledninger til 
 hvordan I kan gribe uddannelsen af unge og 
nye ledere an i jeres kreds. Materialet  består 
af 3 dele: Ung Leder 1, Ung Leder 2 samt 
 Mesterlære.

Materialet er opbygget som vejledninger  
til samtaler. I kredsen kan I bruge den del af  materialet, 
I synes fungerer for jer, og på den måde se det som 
 inspiration til, hvordan man kan gøre. Der er ikke en 
facitliste på, hvordan det skal være; det vigtige er, at 
jeres erfaringer og særligt gode måder at gøre tingene på 
kommer til udtryk.

FDFs Grundlæggende Lederuddannelse består af for
skellige moduler, der er tilpasset de forskellige typer af 
nye ledere, der er i FDF. Samtalematerialerne Ung Leder 
1 og Ung Leder 2 hænger tæt sammen, da Ung Leder 2 er 
tænkt som en direkte opfølgning på de aftaler, der laves 

mellem kredslederen og de enkelte unge i kredsen i 
forbindelse med afviklingen af Ung Leder 1. Senere følger 
Ung Leder 3, der planlægges som kursusdøgn i lands
delen, i netværket eller på FDF Lederkursus.

 Samtalerne Ung Leder 1 og efterfølgende Ung  Leder 
2 er således den første del af FDFs Grundlæggende 
 Lederuddannelse. Som kredsleder er du ansvarlig for, at 
samtalerne gennemføres. Materialerne her giver dig en 
række nødvendige og forhåbentlige brugbare værktøjer til 
at afvikle to givende samtaler med  seniorvæbnere eller 
seniorer – kredsens kommende ledere.

 Mesterlærematerialet kan bruges til at støtte den 
unge nye leder bedst muligt i tiden mellem de to 
 samtaler. Mesterlærematerialet kan også bruges, hvis I 
får en ny forældreleder i kredsen, der ikke kender til det 
at være leder.

Indhold

Redaktion Uddannelsesforum Foto Kasper Henriksen, Rieke Poppe Layout Morten Haake

I
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Andre kan afholde samtalerne
Husk at du som kredsleder er ansvarlig for gennemførelsen af samtalerne, men det betyder ikke nødvendigvis, 
at det også er dig, der afvikler samtalerne. Opgaven kan uddelegeres til andre, eksempelvis kredsens formand, 
en leder i kredsen eller en helt tredje. Det er dog vigtigt, at du som kredsleder er med i overvejelserne omkring, 
hvilke muligheder de unge præsenteres for og i de konkrete aftaler, der indgås med den enkelte unge.
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Formålet 
• At markere overgangen fra barn til ung i FDF.
• At synliggøre de mange muligheder seniorvæbnere  

og seniorer har både i kredsen, landsdelen og 
 landsforbundet i forhold til lederuddannelse.

• At motivere seniorvæbnerne og seniorerne, så 
de  bevarer lysten til at fortsætte som en del af 
 fællesskabet i FDF.

Tidspunkt
Den første del af samtalen med de unge anbefales 
afholdt sådan, at du kan præsentere dem for  hvilke 
muligheder, de vil have for at blive assistenter, løse 
projektopgaver eller andet i kredsen og for at deltage på 
forskellige kurser både i landsdelen og landsforbundet. 
Det vil variere fra landsdel til landsdel, hvilke uddan
nelsestilbud, der er for de forskellige aldersgrupper,  
så tjek med din lokale landsdel, hvad de udbyder.

Skab en god stemning
Det er vigtigt, at du som kredsleder sørger for, at der er 
en god stemning ved samtalen, så de unge dels føler sig 
trygge og dels oplever, at der gøres noget særligt ud af, 
at de nu bevæger sig fra at være børn til at være unge 
med mere ansvar og nye udfordringer. Samtalen kan 
med fordel afholdes et andet sted end i  kredslokalerne, 
så det opleves som noget andet end et almindeligt 
 klassemøde – meget gerne hjemme hos kredslederen. 

Det har stor betydning, at du som kredsleder sætter 
god tid af til samtalen, så der er tid til, at de unge kan 
få stillet de spørgsmål, de måtte have til de mange 
 forskellige input, de vil få undervejs. Du kan med fordel 
bede de unge om at forberede sig til samtalen, så der så 
småt er taget hul på nogle af de tanker, I kommer om
kring i løbet af samtalen.

Forslag til forberedende spørgsmål:
• Hvordan kom du med i FDF?
• Hvad er det bedste ved FDF?
• Kunne du tænke dig at blive leder eller noget andet i 

FDF?
• Hvem kender du i kredsens bestyrelse?
• Hvordan vil du helst, at vi kommunikerer med  hinanden 

(Facebook, mail, sms…)?

Ung Leder 1
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Selve aftenen
Samtalen
Start samtalen med at følge op på de spørgsmål, de 
unge har forberedt på forhånd. 

Frem for at lave en decideret dagsorden, som I så 
følger slavisk, kan du udvælge en række emner, som 
du gerne vil omkring. Herefter skriver du de enkelte 
 emner på hver sin seddel, som du placerer på  bordet 
med  bagsiden opad. I løbet af samtalen trækker 
 senior væbnerne eller seniorerne en seddel med et  
emne, som I så tager op.

Forslag til emner
Muligheder i kredsen
Hvilke muligheder er der for den enkelte unge i kredsen 
i den kommende sæson? F.eks. assistent på en klasse, 
vedligeholdelse af kredsens hjemmeside/ Facebookside, 
projekter i kredsen, planlægning af arrangementer/lejre, 
deltagelse i seniorvæbner / seniormøder og arrange
menter.

Det er vigtigt, at der er knyttet en ansvarlig leder til de 
unge, som er med på banen og følger op på de opgaver, 
de unge får. Det er motiverende og fastholdende for de 
unge at vide, at der er brug for dem – gør det derfor 
tydeligt for dem.

Forventninger 
Hvad forventer du som kredsleder af de unge?   
Hvilke forventninger har de unge selv til deres  fortsatte 
 engagement i FDF? Hvordan kan I imøde komme 
 hin andens forventninger, så det bliver en positiv 
 oplevelse for begge parter? Hvad vil det sige at være et 
en god rollemodel for andre?

Det er vigtigt, at du som kredsleder har blik for, at der 
kan være stor forskel på, hvilke forventninger, du kan 

have til den enkelte unge. Nogle vil allerede som senior
væbnere være klar til at påtage sig rollen som assistent, 
mens andre måske har brug for et par år mere, før de er 
modne til opgaven, og andre igen bliver måske aldrig klar 
eller får lyst til opgaven med at være leder for børn. Det 
er derfor væsentligt, at du tænker i forskellige opgaver, 
der kan passe for både kredsen og den enkelte unge.

Adgang til kredshuset/kredslokalerne
Får de unge hver sin nøgle? Er der særlige regler 
for  brugen af lokalerne? Hvordan fungerer det med 
 alarmkoder og så videre?

Uddannelse i FDF
Information omkring de forskellige kurser for 
 alders gruppen i både landsforbund (7.8. klassekursus, 
 seniorvæbnerkurser, seniorkurser) og landsdele.   
Hvilke retningslinjer har I omkring deltagelse på kurser 
–  betaler kredsen? Kan man bare selv melde sig til eller 
skal det gå gennem kredslederen? 

Samværspolitik
En snak om kredsens samværsregler (jvf. FDFs  ved tægter 
§ 8 stk. 2), så de unge forstår, hvad den går ud på og 
får en klar forståelse af deres egen rolle i forhold til 
den. Hvordan omgås de med de yngre børn i kredsen? 
Hvordan er deres rolle i forhold til de voksne ledere? 
Har kredsen en politik omkring sociale medier? Når den 
unge fylder 15 år, skal vedkommende underskrive en 
 børne attest. Få mere viden om samværsregler på FDF.dk 

Ledermøder og bestyrelse
Hvem sidder i bestyrelsen? Hvad laver besty relsen? 
Hvem deltager til ledermøde? Er det særligt for 
 assistenter?
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Eksempler på  
indhold i aftalepapiret

Hvem
Navnet på både kredsleder og den unge.

Tidsramme
Hvor lang tid gælder aftalen?

Opgaver
Hvilke opgaver skal den unge løse?

Kurser
Hvilke kurser skal/kan den unge deltage på? 

Hvad er aftalen omkring økonomi?

Ledermøder
Hvilke forventninger er der til den unges 

 deltagelse på ledermøder?

Din mentor
Hvem er den unges sparringspartner i 

 hverdagen?
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Kommunikation
Det er væsentligt at få afklaret hvordan og hvor ofte, 
I kommunikerer med hinanden – skal det være over 
 Facebook? Er der en særlig gruppe, hvor kredsens  ledere 
kommunikerer med hinanden? Hvor ofte forventes det, 
at man tjekker gruppen? Sin mail? Hvor hurtigt kan 
man regne med svar på en sms? Hvornår er det bedst 
at ringe til hinanden? Ved at tage en snak om, hvordan 
I  kommunikerer bedst med hinanden, er der mulighed 
for at komme mange misforståelser i forkøbet. Vær som 
kredsleder åben overfor, at de unge kan have helt andre 
vaner, idéer og ønsker end dem, I som ledere ellers har 
brugt – og find sammen med de unge en form  
(eller  f ere), som virker for jer alle sammen.

Afrunding på Ung Leder 1
Som afrunding af samtalen kan det være en god ide, at 
de unge får noget konkret med sig. Derfor kan du give 
dem Ung Leder 1mærket, som er første side i en  

trekant med en prik på. Mærket kan bestilles via 55nord.
dk, og sættes på skjorten som en påmindelse om de 
aftaler I har lavet. De unge kan også få f.eks. en nøgle 
til kredshuset, alternativt blive gjort til administrator af 
kredsens Facebookside eller få adgang til et eventuelt 
 lederintranet – eller noget helt andet, som det passer 
ind hos jer.

Lav også et aftalepapir, hvor I får skrevet ned, hvilke 
opgaver den unge har sagt ja til at påtage sig, og  hvordan 
vedkomne skal få støtte til at løse opgaven, blandt 
andet ved at sætte navn på den eller de ledere, der har 
 ansvaret for Mesterlære.

Det er ikke sikkert, at de unge er klar til at melde sig 
til en opgave på selve dagen men har brug for at tænke 
over et par forskellige muligheder, som du så følger op 
på umiddelbart efter samtalen.

Aftalen danner udgangspunkt for Ung Leder 2, der er 
designet som en opfølgning på de opgaver, som I efter 
Ung Leder 1 aftaler, at den unge skal løse.
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Ung Leder 2 er en opfølgende samtale på Ung Leder 
1 og henvender sig til samme målgruppe – henholds-
vis seniorvæbnere eller seniorer alt efter, hvornår 
de inddrages i lederarbejdet. Derudover er det en 
anledning til at få en snak om, hvad en god leder er, 
og hvad der er det særlige ved at være leder i FDF.

Formålet
• At følge op på de opgaver og erfaringer, som de unge 

har gjort mellem Ung Leder 1 og Ung Leder 2. 
• At bevidstgøre seniorvæbnerne og seniorerne om 

 rollen som positivt forbillede som en god leder.
• At motivere seniorvæbnere og seniorer til at fastholde 

engagementet i FDF.
• At sætte ord på hvad det særlige er ved at være leder i 

FDF.
 

Tidspunkt
Ung Leder 2 afholdes 6 – 8 måneder efter Ung Leder 1 
samtalen. Det er en ”sofasnak” med seniorvæbnerne/ 
seniorerne, når de har haft lejlighed til at gøre sig 
 erfaringer med de opgaver, de påtog sig i forbindelse 
med Ung Leder 1. Opfølgningen bør både gælder de unge, 
som har fungeret som assistenter på en klasse, og de 
unge, der fik mere projektorienterede opgaver. 

Skab en god stemning
Det er vigtigt, at der er en god stemning ved samtalen, 
så de unge føler sig trygge ved at skulle dele både det, 
der er lykkedes, og det, der måske lykkedes knap så godt 
for dem. Derfor er det vigtigt, at du som kredsleder også 
ved denne samtale sætter god tid af.

Der er nogle emner, det er væsentligt at  komme 
 omkring som opfølgning på de første måneder i 
 deres nye roller i kredsen for at sikre, at de  gensidige 
forvent ninger justeres i forhold til de oplevelser, 
seniorvæbnerne/ seniorerne har haft. 

Ung Leder 2
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Siden sidst
Hvordan har opstarten med opgaverne været? Oplever 
de unge, at de er kommet godt i gang med opgaverne 
eller har der været startvanskeligheder? Er der noget, de 
tænker kunne have været gjort anderledes?

Der et vigtigt, at der i snakken er plads til, at I kommer 
omkring både succeser og udfordringer på en måde, hvor 
de unge kan tage noget med sig fra samtalen, som de 
kan bruge i det videre arbejde. F.eks. at få snakket om, 
hvad man kunne have gjort i stedet for i de situationer, 
hvor de har oplevet, at det har været svært. De kan også 
lære meget af hinandens succeser: hvad var det, der 
gjorde, at det blev en succes?

Forslag til konkrete spørgsmål kunne være
• Hvad var din bedste oplevelse? Måske din største 

 succes?
• Hvad har været den største udfordring?
• Var der noget, der overraskede dig?
• Er der noget, I kunne tænke jer, vi havde gjort 

 anderledes?
• Hvad synes du, at du har fået ud af opgaven?

Forventningsjustering
Har virkeligheden stemt overens med deres forven
tninger til opgaverne? Mulighed for en snak om, hvorvidt 
der er nogle opgaver, der skal ændres på. Er der for få 
eller for mange udfordringer i de opgaver, de har nu?  
Har du, de øvrige ledere i kredsen eller de unge selv fået 
nye ideer eller fået øje på nye muligheder i forhold til 
opgaver, de kunne have lyst til at kaste sig ud i? 

Forslag til konkrete spørgsmål kunne være
• Hvordan passer opgaverne med det, vi snakkede om, 

før du gik i gang med dem?

• Hvordan passer opgaverne til dig? Er det de rigtige 
opgaver, du har fået?

• Har du lyst til at fortsætte med opgaven? Er der noget, 
der vil passe bedre til dig?

Samarbejde
En snak om, hvordan de oplever deres egen rolle som 
assistenter i forhold til opgavefordeling og  samarbejde 
med andre ledere. Hvordan og i hvilken  udstrækning 
oplever de at blive inddraget i f.eks. planlægning, 
 forberedelser, afvikling og evaluering af aktiviteter. 

Forslag til konkrete spørgsmål kunne være
• Hvordan har de andre ledere taget imod jer?
• Hvordan fordeler I opgaverne mellem jer? 
• Er der ting, I oplever, at I ikke får lov til at være med til 

i forhold til opgaverne, og som I gerne vil være med til?

Øvelse ”Den gode leder” 
Med udgangspunktet i de unges egne konkrete erfaringer 
som assistenter eller måske egne erfaringer som barn 
i FDF, kan det være godt at bevæge sig op i helikopter
perspektiv, så de kommer til at refektere over, hvad det 
vil sige at være leder og have ansvar i FDF. Her kommer 
derfor et forslag til en øvelse, hvor de unge udfordres til 
at sætte ord på det at være en god rollemodel for børn i 
kredsen.

Selve samtalen
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Sådan gør I
1. Start med at lade de unge selv sætte ord på både, 
hvad de synes, der kendetegner en god FDFleder, men 
måske også mindre positive sider ved en leder. De 
 skriver deres forslag ned på postitsedler. De positive 
på en farve og de mindre positive på en anden farve.

2. Tegn en person – det behøver ikke at være mere 
kunstnerisk end en stor tændstikmand på en tavle eller 
et stort stykke papir, hvor der øverst står ”Den gode 
FDFleder”. 

3. De unge sætter deres egne sedler på personen. De må 
gerne have fokus på egenskaber, som de oplever at have 
brugt i forbindelse med de opgaver, de har påtaget sig. 

4. På et ark eller tavle har du skrevet nedenstående 
 udsagn  og gerne fere eller andre, som det nu passer 
hos jer. De unge får nu udleveret nogle postitsedler 
igen i to farver. Herefter skal de kigge på udsagnene for 
at se, om der er fere egenskaber – positive eller mindre 
positive  som de mener hører med til at være en god 
 leder. De skriver dem ned og sætter på personen.

 • Kommer til tiden
• Har husket alle materialerne
• Kan huske børnenes navne
• Lytter til børnene
• Siger goddag til alle børn og forældre
• Tålmodighed
• Sjov på den gode måde
• Turde stille mig op foran børnene
• Taler pænt til børnene
• Råber højt
• Godt humør

• Imødekommende
• Gør forskel på børnene
• Har overblik
• Holder hvad jeg har lovet
• En man kan stole på
• Forbereder sig i sidste øjeblik
• Ansvarlighed
• God til at lege
• Mobber 
• Fået gode ideer
• Skabt hygge
• Hjælpsom
• Skælder ud

 
Derefter er det din opgave at samle op på og spørge ind 
til de forskellige udsagn, som de unge har valgt. Måske 
også se om de er enige, eller om der er egenskaber, der 
slet ikke er blevet brugt. 

Det kan være med meget simple spørgsmål som:
• Er der nogle egenskaber, der er vigtigere end andre?
• Hvordan er man sjov på den gode måde?
• Hvad skete der, hvis der blev skældt ud? 
• Hvordan oplevede du det at stå over for børnene?
• Når du ser listen her, er der så udsagn, som passer 

på dig, eller måske nogen som ikke er dig? Både de 
 positive og de knap så positive.

Formålet med øvelsen er at sætte gang i en bevidst
gørelse hos de unge om, at med opgaverne følger også 
et ansvar over for andre og at de også er rollemodel for 
børn i kredsen. De er en del af de ledere, som børnene 
ser op til, og som børnene kan snakke med, og det er 
vigtigt, at de unge er klar over, hvad det betyder.  
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I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus 
Kristus, fordi vi tror på, at børn og unge har brug for et 
ståsted i livet. Kristendommen er FDFs udgangspunkt, 
der sætter os i sammenhæng med andre mennesker. 
Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser 
vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har 
noget at bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til 
nogen end at blive til noget. FDF giver børn og unge 
et ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfunds
engagement

Det er store ord for en seniorvæbner og en senior, 
og meningen er heller ikke, at de unge skal tilegne sig 
eller fuldt ud forstå, hvad det betyder. De skal stifte 
bekendtskab med FDFs formål, ambition og værdier på 
en måde, så de får en fornemmelse af, hvilke værdier 
FDF arbejder ud fra. Det er vigtigt, at du som kredsleder 
skaber et åbent rum, hvor det føles helt naturligt at tale 
med hinanden om værdier, og hvad værdier betyder for 
kredsarbejdet.

FDFs formål: at møde børn og unge med evangeliet om 
Jesus Kristus

FDFs ambition: give børn og unge et ståsted at møde 
verden fra

Forslag til konkrete spørgsmål kunne være:
• Hvad betyder det at være kristen? 
• Skal man gå i kirke om søndagen for at være 

 FDFleder? 
• Hvordan opfører vi os under en andagt? 
• Hvad tænker du, når du hører ordet ”tro”? 
• Hvis du kunne spørge Gud om noget, hvad ville det  

så være?

• Er det godt at have et ståsted?
• Hvad er forskellen på at blive til nogen og blive til 

 noget?

FDFs værdier: Relationer, tro, leg og 
 samfunds engagement 

Læs om de fire værdier på www.FDF.dk. 

Giv deltagerne 5 – 10 minutter til at refektere over de 
fire ord. Hvad forstår de selv ved ordene  “relationer”, 
“tro”, “leg”, “samfundsengagement”? De skal tage 
 udgangspunkt i sig selv, i egne holdninger og ikke i FDF.  
Lad de unge fortælle, hvad de har tænkt, og hvad de 
forstår ved ordene.

Fordel derefter de fire værdier ud i lokalet. Teksten 
findes på www.FDF.dk. 
Lad deltagerne gå rundt mellem teksterne. Bed dem  
om at finde og skrive ned den værdi de synes:
1. Bedst beskriver den måde, jeg opfatter FDF.
2. Er sværest at forholde sig til.
3. Fortæller mest om jeres kreds.
4. Er den vigtigste i FDF.
De må gerne vælge den samme værdi fere gange.

Snakken herefter tager udgangspunkt i deltagernes valg. 
Lad hver deltager præsentere deres valg. Få dem til at 
uddybe deres svar. Få deltagerne til at sætte konkrete 
eksempler på de fire værdier.

FDFs formål, ambition og værdier
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Samtalen afrundes med en snak om, hvad der nu 
skal ske. 

I Kredsen: Hvad er det naturlige næste skridt? Skal de 
fortsætte med de opgaver, de har, eller skal de have nye. 
Hvordan vil de gerne indgå i lederfællesskabet? Hvordan 
vil de gerne støttes i deres opgaver? Giv de unge det 2. 
mærke til skjorten. Det kan bestilles på 55nord.dk

I landsdelen: De skal informeres om, at Ung Leder 3 er 
sidste del af den grundlæggende uddannelse, og  hvordan 
de kommer med her. I landsdelen kan der også være 
ungdomstræf eller ungdomsweekender. Landsdelen har 
også ungdomsrepræsentanter.

Landsforbundets lederuddannelse og tilbud: 
 Senior væbnerkurser, seniorkurser, seniorfestival m.f. 
De mange tilbud uden for kredsen til seniorvæbnere og 
seniorer giver de unge både oplevelser, udfordringer og 
læring, som er med til at udvikle og motivere dem til 
fortsat engagement i kredsen. Og ikke mindst giver det 
dem et netværk til andre FDFere og en forståelse for, at 
FDF er landsforbund.

Økonomi: Informer de unge om, hvad det koster 
at  komme på kursus, og hvad kredsen betaler til 
 kursus deltagelse.

Afrunding af Ung Leder 2. Hvad er næste skridt?
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Mesterlære i kredsen
Materialet her er tænkt som inspiration til de ledere, 
der har sagt ja til at være mentor. Man kan både være 
mentor for en ung leder, der er i overgangen fra barn til 
ung, eller for en ny leder i kredsen, der eksempelvis er 
forældre og som ikke har erfaring med FDF. Materialet er 
bygget op omkring forskellige temaer, som til sammen 
danner basis for, at den unge eller ny leder kan blive en 
dygtig FDFleder. 

Materialet er tænkt som en vejledning til dig, der skal 
være mentor. Det er dig, der vælger, hvad der skal lægges 
størst vægt på, ligesom du kan sørge for at tilføje det, 
der gør sig særligt gældende for jeres kreds.

Tænk desuden over at:
• En god mentor forstår at vejlede, støtte, opmuntre og 

at give god plads til den nye leder at øve sig på. Når du 

har en ny leder i mesterlære, er du både vejleder og en 
god rollemodel.  

• Når du har en ny leder i mesterlære hos dig, skal du 
sørge for, at vedkomne lærer kulturen og metoderne i 
netop jeres kreds at kende.

• Du skal sørge for, at den nye leder lærer om, hvordan 
man er en god rollemodel, og hvad der er det særlige 
ved at være leder i FDF.

• Du skal også sørge for, at den nye leder har gode 
 muligheder for at øve sig i praksis, for det er den 
måde, man bliver verdens bedste FDFleder på.
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Den gode FDFleder er rigtigt mange ting. Vi har alle 
sammen forskellige styrker, og de skal bringes frem. 
Fælles for os alle er, at vi er en del af FDF, og det 
 betyder, at FDFs formål og ambition sætter retningen  
for den måde, vi møder børn og unge på, ligesom FDFs 
pædagogik er en beskrivelse af det særlige ved måden,   
vi er sammen på i FDF. 

Spørgsmål til overvejelse
For at hjælpe den nye leder på vej mod at blive verdens 
bedste leder er her nogle spørgsmål, som I i fællesskab 
kan overveje og tale om. 

• Hvordan kan man se på børnene, at lederne er 
 rollemodeller?

• Vi siger, at FDFledere er voksne med noget på  hjerte. 
Hvad har du på hjerte, du gerne vil give til børn og 
unge?

Fortæl om en et møde, hvor du var en rigtig god leder
• Hvad skete der?
• Hvad gjorde, at du kunne lykkes?

                       FDF-pædagogik

Grundlag: Frivillighed Mødet

Principper: Frivillige voksne leder  
børn og unge

Børn unge og voksne  
mødes ligeværdigt

Børn og unge oplever, at de kan  
få indflydelse og medansvar

Børn og unge oplever, at de  
er en del af noget større

Børn og unge tilegner sig viden  
og brugbare færdigheder

Mødet er rammen  
for fælles oplevelser

FDF-lederen er en voksen med noget på hjerte
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Hvilke børn har vi på klassen og hvordan planlægger 
vi, så det passer til deres alder

Overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov
Når man laver møder for en klasse, er det vigtigt at 
se på, hvilke børn vi har med at gøre. Med et sådant 
overblik bliver det muligt at tilpasse programmet til de 
forskellige behov, der kan være i gruppen. Nogle børn har 
måske vanskeligt ved at sidde stille et helt møde, andre 
kan bedst lide at vide præcis, hvad de kan skal, mens 
endnu andre ikke går så højt op i det. 

Det er vigtigt, at den nye leder bliver opmærksom 
på at se det enkelte barns behov og handle ud fra 
det, så barnet føler sig set og forstået, og at børne
ne får  udfordringer, der passer til netop deres niveau. 
I skal have snakket det igennem, så I har et fælles 
 udgangspunkt for det videre arbejde med børnene i den 
pågældende gruppe. Det gælder om både at give en 
 forståelse for børnene og nogle redskaber til at handle 
på baggrund af en sådan forståelse.

At komme i gang
Her er nogle af de spørgsmål, det kan være relevant at 
komme omkring i snakken, så I får skabt et overblik over 
børnegruppen og kan begynde at agere derefter:

• Hvilken aldersgruppe har vi, og hvad kan børn typisk i 
den alder?

• Hvordan ser børnegruppen ud – antal og udfordringer
• At kunne se det enkelte barns behov og udfordringer:
• Hvorfor går barnet til FDF?
• Hvad er barnet god til?
• Hvad er barnets udfordringer?
• Hvad kan vi tage med i aktiviteter og mødestruktur, så 

barnet lykkes?
• Hvem skal vi sætte barnet sammen med, når vi laver 

hold?

Børnegruppen
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Før mødet
Når lederfokken sammen med assistenterne skal 
 planlægge de kommende møder, er der en række 
 rammesnakke, der er vigtige at starte med, så I får et 
fælles udgangspunkt for den videre planlægning.  
Hvad vil I gerne nå i den periode, I planlægger for – har I 
nogle mål for møderne? Et kig på, hvilke fysiske rammer 
I har for møderne – hvilke muligheder er der indendørs/ 
udendørs?

Efter en sådan rammesnak er det vigtigt, at I lader den 
nye leder komme til orde. Lad fx idéerne fyde frit i en 
halv time og udvælg så i fællesskab, hvilke af idéerne I 
vil bruge i programmet for den kommende periode i jeres 
FDFklasse. Tænk også over, at det både er aktiviteten 
og samværsformen, der har betydning for at det bliver et 
godt FDFmøde.

En kort evalueringssnak efter hvert møde
For at den nye leder kan lære og udvikle sig ved at øve 
mødeplanlægning, er det vigtigt, at I i fællesskab snakker 

om, hvordan vedkomne lykkes med nogle af de ting, der 
danner grundlag for et godt FDFmøde. 

Efter hvert møde kan det derfor være en god idé at 
lave en tradition for lige at snakke sammen og runde 
mødet af. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Var der god kontakt til børnene, og fik de fulde og gode 
beskeder?

• Var der gang i mødet? Skete der noget? Var alle 
 børnene i gang, og var der smil på?

• Var vi godt forberedte til mødet? Og fik vi ryddet godt 
op bagefter?

• Var mødeindholdet på plads med en god start, sang og 
glæde, aktiviteter, forkyndelsen, en snak om hvad der 
skal ske til næste uges møde?

• Fik vi lavet noget, der kunne gøre andre nysgerrige?  
Fik vi taget billeder, og skal vi dele dem med andre i 
kredsen, forældre eller nogle udefra?

• Fungerede vores samarbejde, hjalp vi hinanden, vidste 
vi, hvad vi hver især skulle?

Dato 2. maj 2020 • Tema Bål • Mål At børnene lærer snittereglerne • Overordnet mødeansvarlig Peter

Aktivitet Tid Materialer Ansvarlig

Sang og velkomst 10 min March og lejr +guitar Mads

Leg ”sten, får, ulv” 15 min Ingen materialer Mette

Aktivitet snitte snobrødspinde, bage snobrød, uddeling af mærker 45 min Knive, pinde, snobrødsdej, syltetøj. Husk at tænde bålet inden mødet Peter

Forkyndelse rundt om bålet 10 min March og lejr + guitar Mads

Besked sommerlejrindbydelser 10 min Sommerlejrindbydelser Peter

Næste uges aperitif

Uddele balloner som optakt til gøglermødet Balloner Mette

Afslutningssang March & Lejr + guitar Mads

Mødeplanlægning
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Aktivitet Deadline for udsendelse Deadline for tilmelding Deadline for endelig aftale
Booke hytte Senest 2 måneder før lejren

Kørselsordning, hvis man vælger at leje bus Senest 2 måneder før

Indbydelsen 1 1/2 måned før lejren 3 uger før lejren

Kørselsordning, hvis man  vælger at få forældre til at køre 1 1/2 måned før lejren – sammen med indbydelsen 3 uger før lejren – sammen med tilmeldingen 1 uge før lejren

Tanter 1 1/2 måned før lejren – sammen med indbydelsen 3 uger før lejren – sammen med tilmeldingen 2 uger før lejren

Pakke materialer Fælles pakkeaften i ugen 

Weekendture og sommerlejr
I mange kredse er weekendture og sommerlejre en 
væsentlig del af FDFlivet. Sørg også her for at den 
nye leder får gode forudsætninger for at tage del i 

 planlægningen. Når I starter planlægningen, kan det være 
en god idé at lave en overordnet tidslinje, så den nye 
leder kan danne sig et overblik.
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Forkyndelse eller andagt er en stille stund, hvor vi 
 sætter troen i fokus. Det kan f.eks. bestå af en sang, 
læsning, bøn og en afsluttende sang. Tro er en central 
del af FDFmødet, og derfor er det væsentligt at den nye 
leder bliver fortrolig med at lede en andagt og tale om 
livets store spørgsmål med børnene i kredsen

Rammerne
Aftal rammen om forkyndelsen. Hvis der er et ritual at 
støtte sig til, er det lettere at holde andagten. Børn har 
det godt med ritualer og kan evt. medvirke. Man kan 
skiftes til at tænde lyset, til at åbne den hemmelige 
 kasse eller starte musikken.

Hvis tiden pludselig er gået for hurtigt på mødet, og 
der dårligt er tid til afslutningen, så hold fast i en lille 
del af ritualet – slut evt. med en sang og et Fadervor – 
så kender børnene rytmen i mødet, og de ved,  
at  forkyndelsen hører med.

Forkyndelsen er for alle – også lederne
Børnene ser meget mere på, hvad vi gør, end på hvad vi 
siger. Derfor er der en god idé, at alle ledere  deltager i 
forkyndelsen. Det er et klart signal om, at forkyndelsen 
betyder noget for os alle. Forkyndelse er noget både 
børn og voksne er sammen om – de ledere, der ikke 
står for forkyndelsen deltager også – synger med på 
 salmerne, beder med på Fadervor og sidder sammen 
med børnene.

Overlad gradvist opgaver til den nye leder. Det kan 
være at bede for på Fadervor, fortælle en historie eller 
stå for de praktiske rammer omkring andagten. Det kan 
være en tryg måde at blive vant til andagtsformen, hvis 
man ikke er er vant til den.

Kommunikation
Alle ledere har bestemte måder at kommunikere på og 
det samme gælder for grupper af ledere. Et eksempel 
på dette er ledermødet i kredsen. Her aftales en  masse 
praktiske forhold samtidig med, at det også er her 
vigtige problemstillinger eller særlige udfordringer for 
kredsen drøftes. Enhver kreds har sin helt egen form på 
 ledermødet.

Kredsen har også en formel opbygning, der  fordeler 
de forskellige ansvarsområder mellem eksempelvis 
 kredsleder, kasserer og puslingeleder. Det er  væsentligt 
for at forstå kommunikationen i kredsen, at den nye 
leder efterhånden får en forståelse for den formelle 
 opbygning og dermed også for nogle af de spilleregler 
det giver for kommunikationen i kredsen.

Ligeledes er det vigtigt at have fokus på, hvordan 
vi kommunikerer med børnene på klassen og deres 
 forældre. Vi har forsøgt at samle en række punkter, som 
den nye leder skal have lov at øve sig på og dermed få 
en god forståelse af. 

På kredsniveau
• Hvordan byder vi nye børn velkommen i kredsen?
• Hvordan byder vi nye ledere velkommen i kredsen?
• Hvordan indbyder vi til arrangementer?
• Hvem snakker med forældrene?
• Hvordan bruger vi sociale medier?
• Hvordan informerer vi hinanden?
• Hvilke møder har vi og hvem deltager i hvilke møder?
• Hvordan afholder vi møder? Ledermøder, 

 bestyrelsesmøder osv.
• Hvem laver referater, og hvor ligger de?

Forkyndelsen i vores kreds
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På klasseniveau
• Hvordan taler vi til og med børnene?
• Hvordan skaber vi ro?
• Hvordan fortæller vi børnene, hvad vi forventer af 

dem?
• Hvordan informerer vi børnene om mødeindhold, 

 sæsonplan eller arrangementets indhold?
• Hvem snakker lederen med, hvis noget er  

svært (f.eks. børne eller forældreproblemer)?

Kredsen er et rigtigt godt sted for nye ledere at få 
greb om lederrollen. Men der er også masser af andre 
 muligheder!

Når de unge har været igennem Ung 1 og 2, kan de 
tage på Ung 3 i landsdelen, i netværket eller på FDF 
 Lederkursus. Her er lederrollen i fokus igen, og de får 
masser af gode værktøjer til lederlivet.

Den nye forældreleder kan også deltage på Nye 
 Ledere. Spørg jeres forbundssekretær hvornår næste 
kursus er tæt på jer. På dette aftenkursus bliver der sat 
spot på, hvad det særlige er ved at være leder i FDF, 
og der er plads til at stille spørgsmål til alt det, der tit 
tages for givet; Hvad er en landslejr, Er March og lejr et 
 arrangement og Er puslinge eller tumlige ældst?

Ud over Den Grundlæggende Lederuddannelse, er der 
masser af andre muligheder for uddannelse. Se mange  
af dem i rodnettet på næste side.

Flere muligheder for uddannelse
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Voksen i FDF Forbundskurser

Ung i FDF Kredskurser

Voksen i FDF Landsdelskurser

Ung i FDF Forbundskurser

Voksen i FDF Kredskurser

Ung i FDF Landsdelskurser

Kredsledermoduler     •

Bestyrelseskursus     •

Lederskole     •Seniorkursus •

Seniorvæbnerkursus •
• Seniorarrangementer

• Uddannelsesaftener

Orkesterkursus •

• SpecialkurserKlatringSejladsLandsorkestersamling

Internationale kurser

Ung leder 1 •

Ung leder 2 •

Ung leder 3 •

Lederfighten •

• Orkesterkursus

• Instruktøruddannelse

• Lederkursus

• SpecialkurserKano
Klatring
Sejlads
Landsorkestersamling

Internationale kurser

•  Mes
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Kurser i FDF


