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Overskrift
Handlingsplan for udviklingsmålet: Fællesskab og relationer
Baggrund
På HB-mødet i maj 2015 besluttede Hovedbestyrelsen strategien for Fællesskab og relationer. Det næste
skridt er en handlingsplan, der nu forelægges.
En arbejdsgruppe med Morten Krogsgaard, Simon Stagis, Mette la Cour, Bitten Schjødt Kjær og Morten
Skrubbeltrang har udarbejdet handlingsplanen.

Indstilling
Hovedbestyrelsen bedes efter afklarende spørgsmål og evt. kommentarer godkende handlingsplanen.

Ideen
Handlingsplanen er lagt op som selvstændig fil.

Tidsplan
De godkendte handlinger vil blive indlejret i strategien og udgivet lige som strategien for FDF i samarbejde
blev det.
I september og oktober bliver der produceret et værktøj til kredsene, der skal hjælpe dem med at tage et valg
på indsatser for arbejdet med udviklingsmålet i kredsen. Værktøjet præsenteres på Midtvejsmødet.
Kommunikation
Strategien kommunikeres til kredse sammen med det værktøj, der udkommer til Midtvejsmødet.
Strategi med indsatser og handlinger lægges på fdf.dk sammen med værktøjet.
Økonomi
Økonomien ligger inden for rammen til udviklingsmålene
Bilag
Vedhæftet handlingsplanen
Strategien for udviklingsmålet Fællesskab og relationer ligger i et næsten færdigt layout som baggrundsbilag.

HB-møde: August 2015

Fællesskab mellem børn
Indsats

Handling

Organisering

Implementering
og Opfølgning

Tidsplan

Økonomi

Kommunikation

FDF skal være et frirum for alle
Sætte fokus på et
mobningsfrit FDF

Materialet skal laves til
en uge, men kan kortes
ned til helligdagslejr og
til weekendtur, så det
kan bruges på flere
måder
Nogle af ideerne fra
materialet tages med ind
i sæsonplan.
Snakke med 55Nord om
venne-gadget

September 15: skrive at
materialet kommer
Produktion E15
Udgivelse januar 2016

Lederuddannelsesudvalg
-> Arbejdsgruppe

Lederskoler i landsdele
Instruktøruddannelse
Plan-weekender
Aktiv-lejre
Landsdelsdøgn

Planlægning F2016
Produktion E2016
Udgivelse LM 2016

FDF Lederen
På LM 2016

Julekort til en ven i kirke,
skole eller kommune

Staben

Kan kredsene få lokale
ambassadører ud af at
have sendt julekort ud?

Produktion Efterår 16

Plakat til kredshus (En del af
Ambitions
kommunikationen)

En del af
Ambitionspakken

Julekortet skal
produceres med
landslejrfoto,
indgangsreplik om at
vi er kommet hjem fra
en landslejr fyldt med
relationer og nye
venner, at alle FDFkredse arbejder
videre med

Materiale til sommerlejr og
weekendtur, der sætter fokus
på den gode ven.

Sommerlejrgruppe
koordineret af
stabsperson

Udgivelse af Sille og Sigurdbog om Den gode ven.

Øge bevidstheden
hos ledere om
inkluderende
fællesskaber for
børn

Landsforbundet udgiver
materiale, der sætter fokus
på det gode FDF-fællesskab
blandt børn og unge

Kommunikere til
kredsene, at
materialet kommer

Efterår 2016

Omverdenen skal forstå fællesskabets betydning
Styrke kredsene i at
kommunikere
fællesskabets
betydning for børn i
deres omverden som
en del af FDFs
ambition

Sommer 2015

Strategisk arbejde
på at præsentere
vores holdning til
værdien af fælleskab

Udgive børnesange om
fællesskab og producere
Sanggave ti Skolen

March og Lejrudvalget i samarbejde
med en frivillig
arbejdsgruppe

Det er en længere indsats
for at få sange til at
sprede sig og få FDFsange til at blive alment
kendte.

Fx Lancering til
LM2016 som sangaften.
Sendes ud som julegave
til skolerne

fællesskabets
betydning for børn og
unge.
Lægge tekst op på
hjemmeside om
fællesskab, som
kredsene kan bruge i
andre sammenhæng
Sanggaven skal ind på
hjemmesiden om FDF
i samarbejde med
skolen.
Kommunikeres til
relevante skole- og
musikskole-medier

Relationer – børn og ledere
Indsats

Handling

Organisering

Opfølgning og
Implementering

Tidsplan

Økonomi

Kommunikation

Samle de bedste historier
i en relationsbog/blad

E2016 og F2017

Synlig opstart af stafet

Produktion og
udgivelse i 2017

Filmen lægges på fdf.dk
og vises fx på nyt
lederuddannelseskursu
s

FDFs pædagogiske praksis skal i fokus
Sikre videndeling
og formidling af
gode historier om
relationer mellem
børn og voksne i
FDF

Landsdelsstafet i hver landsdel,
så alle kredse på skift får fortalt
en god relationshistorie på eget
medie.

Landsdelsledelserne

Udvikle og
udbrede
dialogværktøjer til
lederne til det
daglige arbejde
Styrke
fællesskaber
mellem ledere, så
gode relationer
mellem ledere kan
smitte positivt af
på relationen

Vi udgiver materiale, der
sætter fokus på det gode FDFfællesskab blandt børn og unge

Se ovenfor

Producere og udgive film med
værktøj om lederfællesskab.

Organiseres fra
kredsteamet.

Bruge historierne som en
temperatur på
relationerne mellem
børn og ledere i
kredsene. Opsamling i
kredsteamet.

Bruge materialet i
kredslederuddannelsen.

mellem voksne og
børn
Udbrede ny og
genopdaget viden
om fællesskab og
relationer i FDF

Tænkepausebog

Organiseres hos
redaktør. Ses i
sammenhæng med
øvrige TP-bøger

Efterår 16 – sammen
med andet materiale til
LM

Ny viden om relationer og pædagogik skal inspirere os
Iværksætte et
forskningsprojekt
eller anden form
for ekstern
undersøgelse af
relationer i
foreninger som
FDF og FDFs
pædagogiske
praksis
Skabe en
lederuddannelse
med fokus på den
gode leder og
pædagogisk
oprustning

Det skal afklares,
hvad der definerer
FDFs pædagogiske
praksis

Oprette et relationsråd, der har
til opgave gennem
undersøgelser, diskussioner,
viden og drøftelser at definere
FDFs pædagogiske praksis.

HB-styregruppe
Ledelse
Frivillig projektleder

Udarbejde ny
kredslederuddannelse

Uddannelsesudvalget
nedsætter en
arbejdsgruppe.
Stabsperson indgår.

Oprette et relationsråd, der har
til opgave gennem
undersøgelser, diskussioner,
viden og drøftelser at definere
FDFs pædagogiske praksis.

HB-styregruppe
Ledelse
Frivillig projektleder

Rådet gennemfører 3
tænkedøgn

Afvikling tidligt
forår 2016
Status medio 2017

Opfølgning og evaluering
af uddannelsen under og
efter afvikling.
Motivation af
kredsledere til at deltage
i uddannelsen

Præsenteres på
landslejren

Afvikling tidligt
forår 2016
Status medio 2017

