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Uddannelse 

for unge ledere

http://FDF.dk/tilmeld


INTRODUKTION 
For lidt over 50 år siden oprettede FDF Silkeborg Høj-
skole til alle unge i Danmark. Højskolen vil gerne give 
noget tilbage, og derfor er KursusPLUS opstået som en 
gave til alle unge ledere i FDF. 

KursusPLUS blander det bedste fra FDF og højskole. 
Silkeborg Højskole har dannelse, højt til loftet, plads til 
fordybelse og nogle fantastiske rammer og naturskøn-
ne omgivelser. FDF har et stærkt fællesskab, nysger-
righed, leg og en evne til at give blivende oplevelser til 
børn og unge. Det er, hvad du kan forvente at få ud af 
en tur på KursusPLUS.

En blank tavle. Kurset er stadig nyt for både deltagere 
og medarbejdere. Vi har planlagt et godt program med 
tid til fordybelse og vægt på godt samvær. Vi har sat 
rammerne, men det er deltagernes opgave at fylde 
dem ud og skabe det indhold og de traditioner, som 
fremover kendetegner kurset. Vi håber derfor, at så 
mange som muligt vil gribe muligheden for at skabe 
noget nyt i FDF.

Fællesskabet er vigtigt på KursusPLUS. Målet med kur-
set er at skabe et netværk for unge ledere, som man 
kan kontakte, når man har brug for hjælp og sparring i 
sit FDF-arbejde. Derfor dyrker vi fællesskabet på tværs 
af kredse og landsdele, og samtidig er der tid i pro-
grammet til at snakke med gamle og nye venner.

Værktøjer og erfaringer til FDF-arbejdet er et af hjør-
nestenene i kurset. Vi har samlet nogle af de mest 
erfarne og dygtigste instruktører i FDF inden for deres 
område. På kurset vil man få nogle helt konkrete akti-
viteter og værktøjer med, som kan bruges i det daglige 
arbejde som leder i kredsen eller til afvikling af større 
arrangementer i forbundet. Undervisningen vil foregå 
gennem konkrete aktiviteter og øvelser, som følges op 
på og reflekteres over, så deltagerne kan bruge det i 
deres egen sammenhæng.

 
Er du i tvivl om KursusPLUS er noget for dig, så er du 
velkommen til at følge det på sociale medier, hvor der 
løbende vil blive lagt materiale op om, hvad du kan 
forvente. Du er også altid velkommen til at kontakte 
kursusledere Simon Svir & Thomas Hundebøll eller 
nogle af instruktørerne med spørgsmål.

Programmet på kurset består af både tid i grupper og 
fællestid for alle. Vi begynder dagen sammen og heref-
ter vil man typisk være i sine grupper indtil aftensmad. 
Om aftenen er der fællesprogram med vægt på det 
sociale. Der vil være lejrbålsunderholdning, spændende 
workshops, kæmpelege, men også mulighed for, at du 
kan sammensætte dit eget program.

Vi håber, du er blevet tændt på en ny lederuddannelse 
i FDF og inviterer nogle af dine venner med.

På vegne af hele medarbejdergruppen på KursusPLUS, 
kursusledere

2     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     KURSUSPLUS

Thomas Hundebøll

Simon Svir 



GRUPPER PÅ KURSUSPLUS 
Der findes to slags grupper på kurset. Alle 
kommer til at deltage på en af hver type 
gruppe. På den måde har man mulighed for 
at blive klogere på forskellige dele af FDF på 
forskellige måder. Ved tilmeldingen skal man 
altså både vælge en A- og en B-gruppe.

REFLEKSIONSGRUPPER - A
I refleksionsgrupperne (A) giver vi os tid til 
at tænke over, hvordan vi gør tingene i FDF. 
Inden for et specifikt område vil I høre oplæg 
og lave praktiske øvelser og aktiviteter, der 
sætter gang i refleksionen over, hvad der gør 
en god FDF-leder, den gode aktivitet, forkyn-
delse eller lignende. Målet med refleksions-
grupperne er, at man lærer nogle redskaber, 
der kan bruges på tværs af aktiviteter.

PRAKTISKE GRUPPER - B
De praktiske grupper (B) tager udgangspunkt 
i konkrete FDF-aktiviteter. Målet er at dyrke 
aktiviteten til bunds, så man får god erfaring 
med for eksempel friluftsliv eller lejrbålsun-
derholdning, så man kan bruge det i kredsen 
eller forbundet. I alle grupperne vil der også 
være refleksionstid, hvor man tænker over, 
hvordan man tilpasser aktiviteten til puslin ge-
mødet eller alle på sommerlejren.

Programmet på kurset varierer de forskellige 
dage, men det kunne se sådan ud:

EKSEMPEL PÅ ET DAGSPROGRAM
07.30 Morgenmad 
08.30 Morgenandagt 
09.15 Gruppetid - A 
10.30 Pause 
10.45 Gruppetid - A - fortsat 
13.00 Frokost 
14.00 Gruppetid - B 
15.30 Pause 
16.00 Gruppetid - B - fortsat 
18.00 Aftensmad 
19.30 Underholding 
21.00 Sociale aftenaktiviteter 

ALDERSGRUPPE 
19-25-årige. Man kan komme på  
KursusPLUS, når man er for gammel til at 
komme på seniorkursus.

TID
Kurset starter onsdag d. 5. april kl. 16.00 på 
Silkeborg Højskole.

Kurset slutter søndag d. 9. april kl. 20.00 på 
Silkeborg Højskole.

STED
Silkebog Højskole, Platanvej 12, 
8600 Silkeborg

PRIS
Prisen fremgår ved tilmeldingen.

Fra grundprisen trækkes rejsegodtgørelse 
baseret på deltagerens afstand til kursusste-
det. Prisen, som deltageren skal betale, kan 
være forskellig fra kreds til kreds, da det er 
kredsen, der bestemmer hvad deltagerne fra 
deres kreds skal betale. Kassereren skal god-
kende betalingen inden kurset (til tilmeldings-
fristen) – og vil få en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel-
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.
kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen.

Nogle kredse kan søge om huslejerefusion fra 
kommunen. Se huslejeandelen ved tilmelding. 

KONTAKT 
Kontakt Simon Svir Hansen på 28 45 08 85 og 
simonsvir@gmail.com eller Thomas Hundebøll 
på 28 45 49 25 eller thomashundeboell@fdf.dk.

VELKOMSTMAIL
Senest to uger inden kurset, modtager alle 
tilmeldte deltagere en velkomstmail med 
program og praktiske oplysninger. Det er 
også her, du får at vide, hvilke grupper du er 
tilmeldt.

Hvis du ikke har modtaget mailen, kan du evt. 
tjekke dit spamfilter. 

KURSUSBEVIS OG KOMPENDIUM
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. 
Umiddelbart efter kurset vil du modtage et 
kursusbevis og et kompendium fra dine  
grupper.

PRAKTISK INFO
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REFLEKTIONSGRUPPER - A

Lederen i kredsen  
- Mit lederskab
Når man bliver leder i FDF er det enten forbun-
det med en overgang fra barn, til ung og voksen. 
Alternativt er det en ny dimension at tilføje sit 
voksenliv. Begge dele kan til tider kræve tilpas-
ning, refleksion og udfordring. Derfor vil vi i den-
ne gruppe tage udgangspunkt i deltagerens egen 
position og potentiale. Vi arbejder med udvikling 
som leder i- og uden for FDF igennem diskus-
sioner, øvelser og opgaver. Derudover kommer 
vi blandt andet ind på egne visioner, motivation 
og lyst. Vi er sikre på, at vi derigennem er bedre 
rustet til at tage lederskab for os selv som leder, 
hvilket skaber merværdi for FDF.

1

Forkyndelse  
- Den gode andagt
Til andagten kan vi tale om livets største 
spørgsmål, og når den er bedst, bliver deltager-
ne klogere på deres forhold til sig selv, fælles-
skabet og til Gud. Deltagerne i gruppen skal 
arbejde med andagter, hvor de for eksempel 
erfarer, hvordan man finder det gode tema eller 
den gode historie, og hvordan man gør stoffet 
til sit eget. De skal også arbejde med at ram-
mesætte andagten, og hvilke virkemidler, der 
virker, når det skal være trist, eftertænksomt 
eller håbefuldt. I gruppen diskuteres der også, 
hvordan man tilpasser andagten til målgrup-
pen - en puslingeandagt er anderledes en den 
til ledermødet eller seniorkurset. Forkyndelses-
gruppen skal diskutere og eksperimentere, og 
det er dem, der skal stå for dele af forkyndelsen 
på kurset. Efter endt modul er deltageren klædt 
på til at planlægge og afvikle andagter i kredsen 
og til forbundsarrangementer.

3
Projektledelse 
- FDF-anarkisme!
Gruppen for dig, der gerne vil udvikle et helt 
nyt mærkesystem, gøre skjorten grøn, nedlægge 
Sille og Sigurd og holde landslejr et andet sted 
end Sletten. FDFs største idéer opstår, når fri-
villige tør bryde med de etablerede normer. FDF 
tilhører os alle, men vi skal turde bryde reglerne 
og skabe det sjoveste og bedste, uanset hvad 
andre tænker! Så hvis du også vil være med til at 
skabe et FDF, der ikke er, som det plejer, så tjek 
ind på denne gruppe og lad os gå de spænden-
de, ukrudtsfyldte stier sammen og se, hvad vi 
finder! Gruppen fokuserer på at bryde de men-
tale barrierer og finde ud af, hvorfor vi gør, som 
vi gør i FDF, og hvordan vi gør noget helt andet.

4

Leg og løb - Succes med 
løbsplanlægning
På Leg og løb arbejdes der med løbs-koncep-
tet i alle former og farver. Undervejs runder vi, 
hvordan løb kan kombineres med leg og akti-
viteter, hvilke elementer skal til at for skabe 
en succesfuld løbsoplevelse, hvordan holder 
man gejsten undervejs, hvordan tilpasser man 
forskellige målgrupper, rammer og sværheds-
grader, og hvordan involveres legen, både som 
post, ice-breaker og nogle gange som nød-
løsning. Leg og løb er gruppen, som giver den 
basale forståelse af, hvad der skal til for at få 
success, og hvor lidt der skal til for at redde 
en løbsoplevelse.

2
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PRAKTISKE GRUPPER - B

Friluftsliv 
- Turplanlægning 
Er du frilufts-FDFer og savner at få dine børn 
i kredsen mere ud? Som deltager på gruppen, 
arbejder vi med vidensdeling samt forskellige 
færdigheder og aktiviteter i friluftsliv. På kurset 
vil vi arbejde primært med turplanlægning på 
forskellige niveauer. I forbindelse med det vil vi 
blandt andet afprøve simple overnatningsmulig-
heder samt andre turrelaterede aktiviteter. Må-
let er at blive introduceret for friluftsaktiviteter 
og færdigheder, som kan videreføres i kredsen 
eller andet FDF-regi.

5

Musik– sammenspil 
i kredsen
I musikgruppen arbejder vi med hvordan man 
kan bringe sammenspil ind i kredsen. Hvor og 
hvordan finder man de bedste numre? Hvordan 
skriver man selv en sang? Hvordan styrer man 
en mixer? Hvordan lærer man en pilt at spille 
bas? Desuden skal vi selv øve os i sammenspil 
ved at fungere som kursets ’husorkester’, hvor  
vi skal spille til underholdning, sangaftner, og 
hvad vi ellers har lyst til. Det er derfor et krav,  
at du kan spille på et instrument eller synge. 
Alle instrumenter er velkomne.

7

Aktiv - En tur i skoven
På aktiv er det bevægelsen, der er i hovedsædet. 
Vi skal udforske, hvordan man kan lave uden-
dørsaktivitetert, der passer ind i et FDF-pro-
gram. Vi kommer til at bruge naturen omkring 
Silkeborg Højskole og kommer blandt andet til 
at være på O-løb, Mountainbike-ture og lave lidt 
tonselege i skoven. Målet er, at du efter kurset 
har nye ideer og erfaring til, hvordan man kan 
lave et aktivt program i FDF-landskabet. Med-
bring gerne egen mountainbike 

6

Underholdning 
- på slap line 
Brænder du for at lave underholdning i FDF og 
vil du gerne blive endnu bedre til det?  Gruppen 
beskæftiger sig med, hvordan man laver  lejrbål, 
teater og inddragende underholdning i FDF. 
Vi kommer til at arbejde med at strukturere 
og planlægge underholdning, som afvikles på 
kurset, da gruppen flere gange på kurset står 
for aftenunderholdningen, hvor man prøver det 
planlagte materiale af.

8
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