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Sagsark offentlig på FDF.dk
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Ja

Orientering (O)
Debat/tema (D)
X

Beslutning (B)

Punkt: 2.11

HB-Møde: Marts 2021

Landsforbundets digitale formidling
RESUMÈ
HB medlemmerne Lene Thanild Schøler & Ulla Visbech har bedt om at få et dette punkt på
dagsordenen til HB-møde i marts.
FU ønsker at diskussionen på HB-mødet bliver opdelt i hhv. børneunivers og de øvrige elementer.
INDSTILLING

A. Undersøgelsen om medievaner udvides til også at omfatte en afdækning
af erfaringer og nye behov der er opstået det sidste år hvor FDF er blevet
mere digitaliseret .
B. HB nedsætter en eller flere arbejdsgruppe der skal komme med forslag
til hvordan der kan gives bedre adgang til materialer og udgivelser online
for ledere og komme med forslag til et digitalt univers målrettet børn.

FDFs Hovedbestyrelse

2/3

SAGSFREMSTILLING
FDF har pga. af COVID i det seneste år været mere digital end vi har prøvet før. Den delvise
nedlukning af Danmark har krævet stor foretagsomhed hos kredsene der har skulle finde
nye digitale veje i FDF-arbejdet. Der er opstået nye behov, men der har også vist sig nye og
mere digitale ønsker til landsforbundets understøttelse af den enkelte kreds, disse kan opstilles i 3 spor:
•

at langt mere af det materiale, der produceres og udgives til kredsene skal kunne
findes i en digital version, så lederne let kan finde det online og bruge det.

•

At der er mulighed for at til- og fravælge fysisk materiale.

•

At der I FDFs digitale univers er digital kommunikation og digitale materialer målrettet børn som kredsene kan trække på i deres formidling til medlemmerne.

Facebookgruppen ”FDF leder til leder” har i perioden været flittigt brugt til at dele og udveksle digitale ideer og aktiviteter, eller at efterlyse materialer og udgivelser. Ligeledes er
der undervejs fremkommet ønsker til FDF.dk og landsforbundets digitale tilbud. Det har
blandt andet været efterspurgt at;
•

Der er mulighed for i Carla at vælge mellem fysisk eller online materialer der udsendes til kredsens og dermed reducere overskydende blade der ligger i kredshusene

•

At Sille og Sigurd bøgerne publiceres online

•

At man udvikler Kreds CMS, så man kunne vise ”læs dit ynglings blad” på forsiden af
kredsens hjemmeside

•

Let adgang til at finde materialer online som der udsendes fra Landsforbundet

•

At landsforbundet udsender færre tryksager og i stedet publicerer mere online

•

At ”Dit og mit ståsted” lå i en digital udgave på hjemmesiden

Mange kredse har under nedlukningen gennemført online aktiviteter for medlemmerne og
der har på ”leder til leder” ivrigt været delt mødeideer og råd og vejledning til gennemførelse af aktiviteter og kommunikation direkte til børnene. På FDF.dk har der været delt
ideer til onlinemøde, men vi har som landsforbund ikke haft digital kommunikation direkte
til børn i form af eksempelvis et børneunivers på hjemmesiden som kredsene har kunnet
trække på i deres formidling til medlemmerne.
På Hovedbestyrelsesmødet nov.19 blev det besluttet at spare 300.000 kr. på medier, ved
blandt andet at der skulle ske en tilpasning af sideantal og udgivelsesfrekvens på flere
blade, samt at der skulle igangsættes en undersøgelse af medievaner og en afdækning af,
hvordan vi kan digitalisere mere af FDFs kommunikation. Det foreslås at denne
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undersøgelse udvides til også at omfatte en afdækning af erfaringer og nye behov der er
opstået det sidste år hvor FDF er blevet mere digitaliseret.
Ligeledes foreslås det at det undersøges
•

hvordan materialer der udgives af landsforbundet, kan blive tilgængelige online.

•

om der kan laves flere løsninger hvor man kan fravælge tryksager og i stedet få en
digital udgave (som det er muligt nu med Lederen)

•

om der kan laves et digitalt børneunivers, der formidler ambitionen til børn

BILAG
Ingen bilag.

