
FÅ NY VIDEN TIL LIVET SOM KREDSLEDER

LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 10 - 15
PÅ SLETTEN

Dit personlige lederskab: 

Formål er at give dig som kredsle-
der et ståsted at lede fra. Gøre dig 
bevidst om egne idealer og ledel-
sesideer, og arbejde med, hvordan 
disse ideer og idealer kan omsættes 
til kredsarbejde.

Fra formål, ambition, værdier 
og pædagogik til kredshverdag:

Formålet er at give dig forståelse 
for og inspiration til arbejde med 
FDFs formål, ambition og værdier 
og give kredslederne redskaber til 
at omsætte det til kredshverdag.

KREDSLEDER
UDDANNELSE

Om du er rutineret eller ny kredsleder, 
så får du nu mulighed for at sætte fokus 
på dit eget lederskab og udvikle dig som 
kredsleder.

Du får mulighed for at komme fra ord 
til handlinger. Det sker ved at få ny vi-
den og værktøjer samt ved at få og give 
sparring på den hverdag du har som 
kredsleder.

Hver lørdag vil bestå af to forskellige 
moduler samt et sparringsmodul med 
hjælp til at komme tættere på handling i 
din egen kreds/de næste første skridt.

Du kan vælge at deltage i en eller begge 
lørdage. 

Det koster 135kr. at deltage pr. lørdag. 
Deltagere fra landsdel 7 og 8 kun 75kr 
som kompensation for broafgiften.

Kurserserne afholdes på Lejrbase Bøge-
bjerg, Bøgedalsvej 6, 8680 Ry.

Medbring tøj på- og med til at være 
udenfor meget af tiden. Kaffekop og 
march og lejr.

Tilmeldingsfrist er den 1. september via 
www.FDF.dk/tilmeld

LØRDAG 5. NOVEMBER KL. 10 - 15
PÅ SLETTEN

Ledelse af frivillige: 
Få indblik i hvilken form for ledelse 
forskellige typer af frivillige kalder 
på. Bliv kogere på dig selv og bliv 
klogere på hvordan du som kreds-
leder kan vælge at lede din kreds.

Kredsudvikling: 
Formålet er at give dig redskaber til 
at udvikle kredsen. Du får ideer til, 
hvordan du får lederne og besty-
relsen med i en udviklingsproces, 
og hvordan du opstiller realiserbare 
mål, som hele kredsen er involveret i.


