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

ABV ABV Ja  X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.06 HB-Møde: november 2021 

Debat om samværskultur 
 

RESUMÈ 

På HBs mødet i august blev HB orienteret om flere emner om samvær som HB skulle de-
batteret over det kommende år.  
HB vil blive præsenteret for svære paradokser indenfor følgende emner: 

• Kultur 
• Organisering 
• Procedurer 
• Vedtægter 

Denne gang er det kultur der skal debatteres. Hvilken kultur vil vi gerne prøve at skabe i 
FDF.  
 
Proces 
Dette vil blive drøftelser i mindre grupper, hvor man skal skrive sine vigtigste pointer ned. 
Der er ingen opsamling i plenum.  
 
Forberedelse 
En speciel forberedelse: Alle skal finde frem til en skole, gymnasium, virksomhed, forening 
eller andet sted, hvor du kender til, at de har debatteret samværskultur.  
 
 

INDSTILLING 

 
 
 

HB debatterer emnet samværskultur 
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SAGSFREMSTILLING 

Samværskultur 
 
I DUFs materiale om samvær står der beskrevet at: ”Vi kan aldrig helgardere os mod at no-
gen oplever grænseoverskridende adfærd i foreningslivet, men vi kan og skal gøre alt, hvad 
vi kan for at skabe trygge rum i foreningslivet.” Den sætning kan de færreste umiddelbart 
være uenig i, men skal vi som organisation tilpasse vores organisationskultur til at have 
endnu større fokus på samværskulturen end vi har i forvejen eller er HB af den opfattelse 
at vi gør alt hvad vi kan? 
 
I FDF har vi i dag samværsregler, som i kredsene skal debatteres årligt. I praksis er kulturen 
at de fleste kredse har dem til debat og revurdering blandt lederne en gang i mellem, nogle 
gange ved flere møder i træk.  
Ved flere enkeltstående indsatser har landsforbundets ansatte udarbejdede nyt materiale 
og lavet en massiv indsats for at få kredsene til at debattere deres samværsregler og gøre 
dem synlige eksempelvis på hjemmesider.  
 
Der er ingen kultur for, at landsforbundets samværsregler debatteres. I landsforbundsregi 
har der de seneste år været fokus på samværsreglerne omkring rygepolitik på større arran-
gementer som landslejr, samt enkeltstående indsatser på kurserne om forskellige emner så 
som rollemodeller. Der har været en større indsats omkring dannelsen af FDFs pædagogik 
og socialudvalgets skabelse af FORM, som også har inkluderet gode debatter på lands-
møde, formøder, netværk og kredse.  
 
I FDF er vi ikke bange for at tale om hvordan vi er sammen udfra vores formål, værdi og 
ambitioner. Men når det er den konkrete debat i det relationelle rum som et ledermøde, så 
bliver det straks svære, for pludselig er det Tom eller Marianne der ikke længere skal råbe 
af børn eller den gamle kredsleder Sussi, der bestemmer hvordan interaktionen på sociale 
medier skal være.  
 
Caseeksempel: 
En ung leder bliver kaldt for øgenavne af kredslederen. Den unge leder synes ikke er det 
sjovt, men han aner ikke hvordan han skal tale med de andre ledere eller kredslederen om 
det. Han ender med at sige det til sin instruktør på Lederkurset, som får lov at bruge det 
som case til de andre i gruppen, som giver sparring på problemet.  
 
Caseeksempel: 
En kredsleder bliver bekendt med at et ungt menneske i kredsen overvejer at skifte køn. 
Kredslederen aner ikke hvordan udfordringen skal gribes an i en FDF kontekst. Kredslede-
ren ender med at afvente en henvendelse fra forældrene eller fra det unge menneske, 
imens ser kredslederen passivt til at det unge menneske bliver drillet på ledermødet.  
 
Forberedelse 
En speciel forberedelse til dette punkt. Du skal finde frem til en skole, gymnasium, virk-
somhed, forening eller andet sted, hvor du kender til, at de har debatteret samværskultur 
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Proces 
Vi fremhæver et par af eksemplerne man skulle forberede sig på, og så går vi videre til 
gruppedebatter. Her skal vi debattere: 
 

• Hvilke samværs-tematikker synes du FDF generelt bør løfte/debattere, enten lokalt 
eller nationalt? Og hvordan tænker du at disse kan løftes? 

• Er der nogle af disse tematikker, du synes FDF bør løfte/debattere mere end vi gør i 
dag? 

 

BILAG 

Ingen bilag. 
 

 


