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Handlingsplan for udviklingsmål ”Flere FDF-kredse”

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI AUGUST SEP. OKT. NOV. DEC.

HB Beslutning Status Status

2022

Etablering af 
styregruppe 
(SG)

Styregruppe

Projektgruppe

Etablering af 
projektgruppe 
(PG)

Kortlægning 
startes, kredse 
inviteres med

Frivilligmobilisatorer findes i landsdelene og arbejdet påbegyndes

Kontakt nye LDL’er for 
start af samarbejder

Afklare 
forhold 
mellem SG 
og PG

U6: 
Medlems-
undersøgelse 

+
Baseline 
udarbejdes

2-3 mån
kommunikati
on aftales

Komm. 
strategi
laves

Hb
præsenteres 
for:
Kredsstart-
steder i 21

+
Kortlægning 
af 
potentialer 

+
Kom. strategi

Udarbejde 
fondsstrategi

Hb
præsenteres 
for:
Kortlægning 
af 
potentialer 
for 2022

Konkret 
kommunikationsplan laves 
ud fra SG 
kommunikationsstrategi  

Senest start af 
kredsmodning 4 
steder

Start af aktiviteter alle 4 steder samt stiftende 
generalforsamlinger holdes senest ved årets udgang 

Forsætte samarbejdet efter HB mødet

Metodeudvikling og undersøgelse af, hvad andre 
organisationer og brancher gør 



Handlingsplan for ”Fastholde og tiltrække flere” samt ”kredsen fortæller FDF”

JANUAR MAJ OKTOBER MARTS AUGUST 

HB Beslutning               Status         Status                                           Status       Status         

Flere kredse

Fastholde og tiltrække flere

Kredsen fortæller FDF

U2: barrierer for puslingeklasser

U4: Forældreprioriteter

I: få min. 10 kredse til at oprette puslingeklasser

I: formidle resultater

I: Nyt tiltag båret af frivillige for at 
invitere nye voksne ind

U3: blik på kredsen

I: Tre-trins proces om fortællingen implementeres

U: medieundersøgelse

U5: Børn får andre børn til FDF

Landslejr

A: Arbejdes med medietilbud

2022

Lancering: Nyt tilpasset medietilbud

A: Definere gode 
pilteoplevelser

Lancering:
Nye piltetiltag efter LL                                     

U: Baseline

Forklaringer: Grøn – tidl. udviklingsmål.  Gul – Undersøgelse Grå – arbejde med indhold Mørkeblå – Implementere indhold

A: Dem som HB vælger

A: arbejde med viden fra undersøgelse og implementere 
denne i andre tiltag

I: FDF pædagogik er 
udgangspunkt for kurser 
påsken21

A: Arbejde med andre 
tiltag for målgruppen, Hb
tager stilling okt.21

A: Kredse får tal om 
piltemålgruppe



Overskrift Formål Type Hvornår Udviklingsmål Udførende

1. Mediebrug hos nuværende 
medlemmer

Finde ud af retningsgiver for tilpasninger og 
omlægninger af vores medier

Kvantitativ og 
kvalitativ

Jan.-april 21 Tidl. udviklingsmål Interne og 
Eksterne

2. Undersøge barrierer for 
oprette puslingeklasser

Undersøgelsen skal gøre ansatte og frivillige 
klogere på hvilke barriere der er lokalt, hos nogle 
af de kredse der ikke har puslingeklasser

Kvalitativ -
interviews

Jan.-April 21 Fastholde og tiltrække Interne

3. Blik på kredsen Undersøgelsen skal gøre ansatte og frivillige 
klogere på hvad voksne vurderer, når de kigger 
på en kreds, for at kortlægge vores barrierer for 
at kunne invitere flere ind.

Feltstudie med 
ikke-medlemmer

Maj-juni 2021 Fastholde og tiltrække
Flere FDF kredse
Kredsen fortæller FDF

Interne

4. Forældrenes prioriteringer 
ift. børns fritidsaktiviteter

Få helt konkret viden om hvad forældre (med 
børn i alderen 5-8) prioriterer ift. 
fritidsaktiviteter 

Ikke afgjort
Undersøgelse a la 
profil. 

Tilrettelæggelse: 
feb. 21
Udførsel:
Marts 21

Fastholde og tiltrække
Flere FDF kredse

Eksterne

5. Hvordan får børn andre børn 
med til FDF? 

Blive klogere på hvordan børn får andre børn 
med til FDF. Det gør os stærkere i fortællingen i 
børnehøjde

Feltstudie August – Dec 2021 Kredsen fortæller FDF
Fastholde og tiltrække

Eksternt  
specialestud. 
evt. 
antropologi)

6. Medlemsundersøgelse Bl.a. lave baseline for kredsenes parathed ift. 
start af flere kredse

Kvantitativ
Og kvalitativ

Marts 2021 Flere FDF kredse
Fastholde og tiltrække

Eksterne

Samlet overblik over undersøgelser


