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

RAP SN Ja  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

Punkt 2.01 HB-møde 30. Juni 2021 

Nyt sted og format for Midtvejsdebat 

RESUMÈ 

HB besluttede i marts 2021 (Se eventuelt punkt 2.02 for mere baggrundsinformation) at der 
skal afholdes afholde en Midtvejsdebat med afsæt i strategien og de konkrete udviklings-
mål. Kredsene er den vigtigste målgruppe for arrangementet, hvilket bør kunne aflæses ty-
deligt i kommunikationen såvel som programmet. – KKR+AKS indgår i en arbejdsgruppe. 
 
Efter ”coronaåbningen” i juni tør vi nu godt planlægge efter det. Forbundssekretærerne har 
holdt en udviklingsdag om blandt andet midtvejsdebatten, og ideer derfra er drøftet i FU. 
Hvis vi skal rykke på udviklingsmålene sammen med kredsene via en national samling, så 
det et andet format end en klassisk midtvejsdebat på højskolen. 
 
Hvis vi ændre formatet er forventningen et deltagerantal på 250-300. Det giver problemer 
for højskolen. Der er fuldt elevhold, så få værelser er ledige, bespisning vil skulle ske i hold 
og salen er ikke stor nok. Hvis der er det mindste afstandskrav til den tid, vil det give yder-
ligere problemer. RAP har haft dialog med højskolen om dette og aftalt at FDF giver besked 
i start august om arrangementet. 
 
I sagsfremstillingen er beskrevet et nyt afsæt for mødets format og sted. HB skal tage stil-
lingen til, om der skal arbejdes med en ny model eller om der skal laves en mere klassisk 
model på højskolen. Dette skal kommunikeres ud inden juli, men yderligere kommunikation 
om pris og sted i august. 
 

INDSTILLING 

HB godkender at ændre format og sted for midtvejsdebatten 
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SAGSFREMSTILLING 

OPLÆG 
Når nye børn og unge banker på, åbner vi beredvilligt vores fællesskab for dem og inviterer 
dem indenfor. Men hvad nu, hvis de ikke selv banker på - eller mangler en kreds at banke på 
hos. Hvad gør vi så, hvor aktivt tager vi så ansvar for at invitere børn og unge indenfor i vo-
res fællesskab? (uddrag fra FDFs strategi 2020) 
 
På Landsmøde 2020 blev strategien ”sammen giver vi flere børn og unge et ståsted” vedta-
get. I strategien står det beskrevet at kredse aktivt skal tage ansvar for, at invitere flere 
børn og unge ind i fællesskabet i FDF. Det er vigtigt, at strategien implementeres i det lo-
kale FDF. Derfor inviteres kredse fra hele landet til en kursusdag, hvor udviklingsmålene 
om Flere nye FDF-kredse, Tiltrække og fastholde flere børn og unge samt Kredsen fortæller 
FDF er på programmet. 
 
Denne kursusdag er for alle. Det skal være målrettet kredslederen, den erfarne leder, den 
nytilkomne leder og den nysgerrige senior. Der skal være plads til de højtflyvende tanker og 
det konkrete FDF. Stemningen skal associere med folkemødestemning, hvor der er plads til 
både det abstrakte og det konkrete samt det sjove og det alvorlige. Frem for større debat-
oplæg skal der være plads til samtale med den enkelte. Programmet skal invitere til, at 
deltagerne dagen igennem bidrager til samtalen.  
 
I løbet af dagen vil der blive faciliteret et program, hvor mødet og samtalen er i centrum. 
Det kunne f.eks. være et faciliteret walk ´n´talk stjerneløb, hvor samtalemakkeren skiftes 
ud, hver gang man vender tilbage til udgangspunktet. Et escaperoom med strategien eller 
udviklingsmål som løsninger. Eller en fysisk boksering hvor to leder kæmper om, at finde 
på de vildeste ideer.  
 
Kursusdagen skal i sidste ende give inspiration til, hvordan kredsene kan arbejde med ud-
viklingsmålene i det lokale FDF. For nogle vil det være helt nyt, for andre vil det give input 
til det man allerede gør og har igangsat. Fælles er et fokus på, at deltagerne skaber kon-
krete planer til arbejdet hjemme. Samlet betyder det også at vi nok skal kalde der noget 
andet end midtvejsdebat. 
 
Fysiske rammer 
Arrangementer afholdes et centralt sted i Danmark (Trekantsonmrådet/Fyn) lørdag den 3. 
november 2021. Det optimale sted består af gode udendørsområder, hvor det vil være mu-
ligt at lave aktiviteter samt mange indendørslokaler, hvor deltagerene kan samles i mindre 
grupper – Det kan være et konferencested eller en skole. 
 
Program for dagen foregår mellem kl. 10-18.  Der vil være frivillig sociale tilbud fredag aften.  
 
Man vil som deltager selv skulle stå for overnatning og transport, men der vil være anvis-
ninger til forskellige muligheder for overnatning. 
 
Der holdes HB-møde lørdag aften og søndag. Det forventede deltagerantal er 250 – 300 
deltagere inkl. HB, ansatte, arena, LDL samt repræsentanter fra kredse.  
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Fredag (frivilligt program) Lørdag Søndag (HB) 
17:30 HB ankommer  9:30 Tjek in 9:00 HB møde 
20:00 Tjek In  10:00 Program starter 12:30 Tak for nu 
20:30 Underholdning  18:00 Program slutter   
21:30 Lounge/café evt. 

med natmad 
19:00 Frivillig aftensmad    

  20:00 HB møde    
 
  

BILAG 

Ingen bilag. 


	OPLÆG

