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Overskrift
Legens Dag

Baggrund
Legens Dag blev i 2015 afholdt for fjerde gang, men denne gang i en ny form, hvor der i højere grad blev
fokuseret på forskellige muligheder for at bruge Legens Dag end muligheden for ekstern kommunikation.
Ressourcerne der blev brugt på arrangementet var væsentlig mindre end tidligere år, hvilket også kan ses i
antallet af kredse, der brugte Legens Dag som det helt oprindelig var tænkt (som et eksternt rettet
arrangement med fokus på PR). Til gengæld viser en rundringning at 2/3 af kredsene bruger Legens Dag i en
eller anden form.
Der er lavet en rapport med opfølgning fra Legens Dag 2015 der er baggrundsbilag til beslutningen om
fremtidens Legens Dag.

Indstilling
HB skal beslutte sig for, om man ønsker at følge forslaget fra Legeudvalget om fremtidig form på Legens Dag

Ideen
Legeudvalget foreslår at Legens Dag skal forsætte, men i en tilpasset form. Deres forslag til konceptet
Legens Dag er med udgangspunkt i Legens Dag 2015:
Legens Dag skal ikke længere ligge på en fast dato, da dette virker som en hæmsko for flere kredse.
Vi foreslår at arrangementet forbliver et agitationsarrangement, som fremover defineres af kredsene selv.
Dette kunne være et opstartsmøde, kredsmøde, by-arrangement el. arrangement i den lokale kirke.
Hvordan, hvornår og hvorfor det afholdes er op til dem. Vi skal blot levere det nødvendige materiale til at
udføre et sådan agitationsarrangement under navnet ”Legens Dag”.
Legeudvalget foreslår, at der i stedet for ”Årets Leg” bliver fremsendt et egentligt fysisk
”legetøj” med dertil hørende 2-4 små aktiviteter. På den måde bliver Årets Leg ikke glemt, samtidig med
at kredsene får noget fysisk, de kan bruge fremover, hvad enten de benytter konceptet Legens Dag eller
ej. Det fysiske materialer vil kunne fungere som inspirationsmateriale til at få Legens Dag til at hænge
sammen el. som aktivitet til det næste kredsmøde. Derudover skal det være muligt at købe
ekstra/supplere op med mere lege-/agitationsmateriale.
Legeudvalget ønsker at varetage opgaven om at udvikle inspirationsmaterialet og vil sørge for at få
det distribueret inden juli 2016 og efterfølgende hvert år på samme tid, såfremt andet ikke besluttes.
Hvis man fortsat ønsker Legens Dag som et mere eksternt rettet arrangement med mulighed også for
ekstern profilering har Legeudvalget arbejdet med en ide om fire centralt placerede arrangementer
planlagt fra forbundets og/eller landsdelenes side. Legeudvalget ønsker også at være involveret i dette,
men det vil tidligst være muligt at afholde dem i september 2017.
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Kommunikation
Beslutning vedr. Legens Dag 2016 kommunikeres ud til kredse efterfølgende.

Økonomi
Midler til Legens Dag tages fortsat fra Medlemspuljen

Bilag
Rapport med opfølgning på Legens Dag 2015
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