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

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

Punkt: 2.05 HB-Møde: marts 2022 

Status på udviklingsmålene  

”Kredsen fortæller” og ”Fastholde og tiltrække flere” 
 

RESUMÈ 

Hovedbestyrelsen behandlede senest indsatserne for udviklingsmålene ”Fastholde 
og tiltrække flere” samt ”kredsen fortæller” i oktober ‘21. Desuden behandlede HB 
en prioriteringsplan januar 2022.  
Dette bilag dækker således den planlagte opfølgning med status på indsatser, så 
langt. Særligt med det fokus, at Landsdelsledelserne kan læse med og få et dæk-
kende billede af nuværende status på de indsatser, som er i gangsat og de som al-
lerede er afsluttet.  
 
Hovedbestyrelsen har således behandlet indsatserne som helhed flere gange siden 
sidste fællesmøde i august og derfor denne status til fælles orientering.  

INDSTILLING 

A: HB tager bilag til orientering. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I august 2021 fik Hovedbestyrelsen (HB) og Landsdelsledelser (LDL) en fælles gen-
nemgang af forventninger til kommende indsatser under udviklingsmålene. I okto-
ber ’21 besluttede HB hvilke handlinger/indsatser der skulle igangsættes under de 
enkelte udviklingsmål. Her godkendte HB indsatserne med følgende ændringer: Til 
indsatser omkring puslinge, tilføjes et element om tumlinge og til indsatser 
omkring ’kredsen fortæller’, tilføjes produktion af video, samt brug af online sociale 
medier. I januar 2022 bad HB om en priorteret liste over indsasterne for at sikre 
bedst mulig chance for at implementere udviklingsmålene post-COVID-19. (Obs. 
Alle indsatser fremgår forsat af bilaget) 
 
Mål 1 - Status – Oprette Puslingeklasser 
Undersøgelserne ’Barrierer for Puslingeklasser’ samt ’Forældres Prioriteter’ er 
afsluttet som indsatser. Der er lavet pointepapirer, videopræsentationer og dette 
er samlet på hjemmesiden for udviklingsmålene. Nu følger et 
implementeringsarbejde af alt relevant viden ud i FDF. Dette sker i de 
efterfølgende indsaster som fremgår af bilaget.  
 
Specielt undersøgelsen ’Forældres Prioriteter’ har kastet meget god viden af sig. 
Her forsøger vi at få viderebragt så meget viden som muligt og gjort dette 
tilgængeligt for kredsene. Således opdateres hjemmesiden om udviklingsmålene 
løbende med ny viden om puslinge. Der udkommer samlet set tre artikler i 
LEDEREN og der afholdes tre online puslinge-netværksmøder i marts/april 2022. 
Puslinge-netværket er for alle kredse som kunne have interesse i; at styrke deres 
puslingearbejde, starte nye puslinge-klasser op eller arbejde med, at flere børn fra 
f.eks. familie-FDF kommer over i et klassearbejde. Alle kredse med færre end fire 
medlemmer i puslingealderen er inviteret direkte til de tre aftener. Det bliver det 
første online netværk på tværs af hele landet og første netværksaften er 15. marts. 
Desuden arbejdes der på, at der også bliver konkrete indsatser for tumlinge som 
målgruppe.  
 
Mål 2 - Status – Tiltrække flere voksne til FDF.  
Undersøgelsen ’Blik på Kredsen’ er et eksperiment for kredse som har lyst til, at 
undersøge hvordan de selv bliver bedre til at rekruttere nye frivillige voksne. 
Kredsene inviterer nye potentielle frivillige og gennem et færdigt data-
indsamlingsmateriale, undersøger vi sammen hvad der for voksne til at blive 
frivillige i FDF. Pt. arbejder fem kredse med i dataindsamlingen. Målet har været 
tyve kredse, men det har været vanskeligt at finde tid og overskud i kredsene til at 
invitere nye med. Der er forudgående for undersøgelsen, lavet et indledende 
arbejde med, at samle viden om det at engagere nye frivillige i FDF. Her ligger der 
en opsamling tilgængelige på hjemmesiden i video-podcast format. Når der er 
indsamlet data fra kredsene ved ”Blik på kredsen”, udgives i første omgang, de 
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gode erfaringer med at invitere nye frivillige ind. Efterfølgende laves der en 
kvalitativ analyse af hvad der motivere de voksne som ender med at blive frivillige. 
Resultaterne udkommer som artikler og andre materiale-typer.  
 
Mål 3 - Status – Pilte får et fantastisk Pilteliv 
I samarbejde med LLU og underudvalg arbejder landsforbundet med at få flere 
pilte med på Landslejr 2022. Resultatet af dette er bla. artikler i FLUX, LEDEREN og 
Nyheder/FDF.dk. Desuden udkommer videoer med puslinge og deres forældre som 
målgruppe. Der er udgivet én video og der er to-tre mere på vej, som er relevante 
for pilte der skal på landslejr. Disse ligger tilgængeligt på hjemmesiden og på 
facebook. Der arbejdes i samarbejde med LLU på hvordan dele af temarammen 
kan bruges videre i piltearbejdet efter sommeren ’22. Så pilte som har deltaget i 
Landslejren kan opleve endnu mere af det kendte, i årene efter landslejren. Det 
skal f.eks. udmynte sig i nye aktiviteter og relevante materialer udarbejdet af et nyt 
Pilteudvalg. (obs. ikke Landslejrens pilteudvalg). Pilteudvalget er i gang med blive 
nedsat.  
 
Mål 4 – Status – Kredsen Fortæller  
I samarbejde med frivillige udbydes der i LEDERKLUBBEN online, en række fortæl-
leaftner, hvor kredsene kan søge inspiration og viden omkring hvordan man fortæl-
ler for andre. Den første fortælleaften er afviklet og ligger tilgængeligt online. Der 
følger to-tre mere i foråret ’22. Der er udgivet et ’samtale-værktøj’ til kredsene, 
som kan sætte samtalen i gang om hvad kredsens egen fortælling er. Værktøjet ta-
ger udgangspunkt i ledernes egne ’stjernestunder’ i FDF og hjælper lederne videre, 
fra egne oplevelser til, at kunne fortælle andre om hvad kredsens og FDFs fælles 
fortælling er. Dette ligger tilgængeligt på hjemmesiden.  
 
På påskens kurser kan Seniorerne se en ’Explainer-video’ om FDFs Pædagogik. Ma-
terialet er lavet i samarbejde med frivillige og fortæller i øjenhøjde, hvad FDFs pæ-
dagogik går ud på. Denne udgives 8. april og kan bruges til kurser, seniormøder 
og/eller ledermøder.  
Der arbejdes netop nu på to videoer om hvad FDF er. Disse videoer fortæller hvad 
frivillighed er i en FDF-kontekst, samt bredden af børneaktiviteter i kredsarbejdet. 
Målet er at kredsene kan bruge disse videoer til bl.a. forældre samt ekstern kom-
munikation. Der er igangsat et arbejde om hvordan man kan styrke ’FDF-fortællin-
gen’ på sociale medier.  
 
Undersøgelsen omkring hvordan Børn får andre børn med til FDF, udgår.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Opdateret overblik over udviklingsmål/Indsatser  


